“Risco Sísmico: Aprender com o passado"
Escola Secundária João de Deus, Faro
Ficha de Inscrição Individual

IDENTIFICAÇÃO
Nome
(Nome completo para emissão dos certificados. Deverá ser escrito apenas com as iniciais dos nomes em maiúscula).

Género

Masculino

Feminino

Nome para a emissão
dos Crachás
Email
Telefone
Telemóvel
Endereço/Morada
Código Postal
Cidade
País
NIF - Número de
Identificação Fiscal

ATIVIDADE
Profissão / Estudante
Instituição a que está
vinculado(a) ou em
que estuda (será a
Entidade que constará
nos crachás)

INSCRIÇÃO

* A taxa de inscrição no Encontro inclui: - Acesso pleno às sessões científicas;
- Documentação do Encontro: livro Risco Sísmico: Aprender com o passado" , bem como material promocional);
- Café durante as pausas.

Dados para Pagamento: NIB: 0035 0255 0023 5192 8307 9 | IBAN: PT50 0035 0255 0023 5192 8307 9 | NIF: 506 731 391
Tipo de Inscrição:

DADOS SOBRE O PAGAMENTO
Pagamento efetuado
no dia (dd/mm/aaaa)
Valor do pagamento
realizado (€)
Modo de pagamento
Tipologia de Inscrição

Campo a preencher exclusivamente por professores
Ação de Formação

Inscrito no curso de formação de 12 horas e 30 minutos
Inscrito na oficina de formação de 50 horas

Política de Proteção de
Dados

Li, compreendi e dou o meu consentimento para o processamento e arquivo dos
dados presente nesta ficha de inscrição, para os devidos fins, conforme o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da RISCOS, disponível em:
https://www.riscos.pt/rgpd/

No caso de ser participante com comunicação preencha os campos seguintes. Caso contrário a sua inscrição
encontra-se finalizada. Guarde as alterações no documento e envie para encontros@riscos.pt .

COMUNICAÇÕES EM POSTER
(Máximo de 2 (dois) trabalhos por autor(a), sendo um deles como primeiro autor(a) e, o outro, como coautor(a);
Só haverá comunicações na modalidade de poster.

Submissão da Comunicação 1 (primeiro/a autor/a)
Título da
Comunicação :
(em maiúsculas)
Número total de
autores
Concurso Prémio para o
Melhor Poster de Jovem
Investigador

Sim (investigadores com idade até 35 anos, à data do Encontro, que sejam
primeiros autores de apresentações em poster)
Não

Submissão da Comunicação 2 (coautor/a)
Título da
Comunicação:
(em maiúsculas)
Número total de
autores
Autor(a)

Observações

A inscrição encontra-se finalizada.
Guarde as alterações no documento e envie para encontros@riscos.pt

A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a
acidentes, doença ou perda de bens pessoais.
Para efetivar a sua inscrição, não se esqueça de juntar cópia do comprovativo do pagamento, sem o qual a
inscrição não poderá ser considerada.

