
REGULAMENTOS

inscrição, adiamentos/desistências, anulação de cursos



1 – INSCRIÇÃO

1. 1 – Para inscrição nos cursos deve ser sempre realizada uma pré-inscrição através do telefone 239 80 10 20 para 
escolha de curso e confirmação de vaga.

1.2 – A inscrição considera-se definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e confirmado o 
pagamento.

2 – ADIAMENTO/DESISTÊNCIA DE CURSOS

2.1 – Os cursos serão adiados em caso de: 

- impossibilidade do formador; 

- número insuficiente de participantes para a ação em causa; 

- outras situações imprevisíveis.

2.2 – No caso de adiamento das ações, os participantes inscritos serão informados pelo secretariado através de sms, 
e-mail ou telefone.

2.3 – Nas situações de adiamento de início das ações, os participantes inscritos, transitão automaticamente para as novas 
datas da ação em causa.

2.4 - Os participantes em cursos adiados poderão, voluntariamente, participar em outros cursos de seu interesse, 
realizando-se os acertos que se justifiquem. Para tal, deve contactar o secretariado e proceder em conformidade.

2.5 – Os participantes que não aceitem as opções previstas no ponto 2.3 e 2.4 e que pretendam desistir da frequência da 
ação, podem solicitar a devolução do pagamento efetuado. Nesta situação, acrescem despesas administrativas no 
valor de 10€ (IVA incluído).

2.6 – Os participantes em cursos que desistam nos 8 dias anteriores à sua realização terão que pagar 50% do valor do 
curso.



3 – ANULAÇÃO DE CURSOS

3.1 – Poderá haver lugar à anulação de cursos no caso de: 

- impossibilidade do formador; 

- número insuficiente de participantes; 

- três situações de repetição de adiamento; 

- outras situações imprevisíveis.

3.2 – Em caso de anulação de curso, os participantes inscritos serão informados pelo secretariado através de sms, e-mail 
ou telefone.

3.3 – Os participantes podem transitar para outro curso da sua preferência, realizando-se os acertos que se justifiquem. 
Para tal, deve contactar o secretariado e proceder em conformidade.

3.4 – No caso de nenhuma das restantes ações de formação interessar aos participantes, estes podem solicitar a devolução 
da quantia paga. Para tal, o participante deverá efetuar por escrito o pedido de devolução (e enviar através do e-mail 
suporte@sinaisvitais.pt ou via CTT), que será seguido da emissão de uma Nota de Crédito, enviada para a morada do 
participante via CTT e que deverá se assinada no duplicado e devolvida para a morada da Formasau.

Nesta situação, os participantes terão direito à devolução da totalidade da quantia paga, sem haver lugar à cobrança de 
despesas administrativas.
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