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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: INSCRIÇÕES – CURSO DE TREINADORES DE ANDEBOL DE GRAU 3 - 2018
O Curso de Treinadores de Grau 3 – 2018 é organizado pela Federação de Andebol de Portugal,
em parceria com o Ginásio Clube de Santo Tirso e com o apoio da Escola Profissional Agrícola
Conde de São Bento.
1 - CALENDARIZAÇÃO:
Fase Curricular:
 16 de Julho a 09 de Setembro de 2018 – Fase Presencial
 23 de Julho a 23 de Setembro de 2018 – Em Regime de E-Learning
1.1 - A Fase Curricular do Curso de irá decorrer em 3 momentos:
Decorrerá em 3 momentos:
 1º - Regime de internato de 16 a 22 de Julho – Santo Tirso
 2º - Regime de internato de 01 a 09 de Setembro – Santo Tirso
 Regime E-Learning de 23 Julho a 23 de Setembro – Plataforma Moodle
1.2 – A Fase de Estágio decorrerá durante uma época desportiva, tendo início imediatamente
após a publicação da avaliação da Fase Curricular do curso (30 de Setembro).
2 -DESTINATÁRIOS
Podem candidatar-se a frequentar o Curso de Treinador de Grau 3 todas as pessoas de ambos
os sexos que, cumulativamente, preencham as seguintes condições:
a)
Detentor do TPTD de Grau 2 e possuir pelo menos dois anos de exercício profissional
efetivo da função de Treinador de Grau 2 *
b)
Idade mínima 18 anos
c)
12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações, ou
Escolaridade mínima obrigatória (ver tabela na página18) para os Treinadores com formação
de grau II (ou correspondente) obtida antes de maio de 2010*.
* à data de emissão do Diploma de Qualificações

3- INSCRIÇÕES
 As inscrições terão início no dia 28 de Março e terminam a 8 de Junho;
 As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação.
 É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca
esquecendo de colocar o respetivo email.
 As inscrições só serão válidas após a receção do comprovativo de pagamento da taxa
de inscrição.
 Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento identificado,
comprovativo de estudante se o caso), receberá um email a informar que a sua
inscrição foi confirmada.
 O curso só funcionará com um número mínimo de 15 candidaturas.
4 - TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição inclui:


Taxa de candidatura



Taxa de inscrição.



Alimentação



Manual da Componente de Formação Específica.



Custos inerentes ao estágio.



Seguro



Diploma e Certificado de habilitações.

A taxa de inscrição em regime todo incluído inclui:

Estadia em quarto quádruplo, regime de pequeno-almoço
5 - PAGAMENTO
A taxa de inscrição está publicada no regulamento de inscrição. O pagamento da taxa de
inscrição tem de ser realizado na totalidade ou nas seguintes parcelas:
1.

No ato da inscrição

2.

13 de Julho

3.

31 de Agosto

4.

30 de Setembro

O pagamento deve ser efetuado através de Transferência Bancária:
IBAN PT 50 0046 0032 00600249848 73, Banco Popular. (Atenção: só se confirmará a inscrição
com a receção do comprovativo de pagamento com a identificação do Nome e NIF para o
seguinte email marco.santos@fpa.pt.).
*O NÃO CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO NAS DATAS ESTIPULADAS, LEVARÁ À
IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE NA FREQUÊNCIA DO CURSO.
Em Anexo o Regulamento do Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3 - 2017
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus clubes filiados deste
Comunicado.
Lisboa, 28.03.2018
A DIRECÇÃO

