
 

CURSO DE CLASSIFICADORES DESPORTIVOS DE NATAÇÃO

1. ORGANIZAÇÃO  

No âmbito do processo da inclusão da Natação para pessoas com deficiência 

numa nova estrutura federativa, a Federação Portuguesa de Natação vai 

realizar um curso de classificadores desportivos de natação, 

Municipais de Vila Franca de Xira

teórica) e dias 4, 5 e 6 de Março

 

2. DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO

Podem candidatar-se a frequentar este curso de 

pessoas de ambos os sexos que, cumulativamente, possuam:  

• Idade mínima de 18

• Licenciatura em Ciências do Desporto, Psicomotricidade

(Classificador Técnico);

• Cédula Profissional de Médico

• Curriculum Vitae 

• Conclusão do curso online do 

de Fevereiro de 201

No caso do número de inscrições exceda o máximo regularmente previsto (6), 

a seleção dos candidatos

1. Experiência profissional na área da natação para pessoas com 

deficiência. 

2. Terem sido praticantes federados em Natação pura; 

3. Apresentarem documentos

formação em Natação. 

 

3. ESTRUTURA 

O Curso de Classificadores

Para a fase teórica estão

CURSO DE CLASSIFICADORES DESPORTIVOS DE NATAÇÃO

 

 

No âmbito do processo da inclusão da Natação para pessoas com deficiência 

numa nova estrutura federativa, a Federação Portuguesa de Natação vai 

realizar um curso de classificadores desportivos de natação, 

Municipais de Vila Franca de Xira, nos dias 2 e 3 de Março

e dias 4, 5 e 6 de Março (componente prática).  

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO  

se a frequentar este curso de classificadores

pessoas de ambos os sexos que, cumulativamente, possuam:   

mínima de 18 anos à data do início do curso; 

Ciências do Desporto, Psicomotricidade 

Técnico); 

Cédula Profissional de Médico ou Fisioterapeuta (Classificador

 

Conclusão do curso online do International Paralympic Committee

de 2016. 

No caso do número de inscrições exceda o máximo regularmente previsto (6), 

dos candidatos (as) será feita de acordo com os seguintes critérios 

Experiência profissional na área da natação para pessoas com 

Terem sido praticantes federados em Natação pura;  

documentos comprovativos da frequência de 

em Natação.  

O Curso de Classificadores integrará duas fases: componente te

estão indicadas 16 horas teóricas (presença

CURSO DE CLASSIFICADORES DESPORTIVOS DE NATAÇÃO  

No âmbito do processo da inclusão da Natação para pessoas com deficiência 

numa nova estrutura federativa, a Federação Portuguesa de Natação vai 

realizar um curso de classificadores desportivos de natação, nas Piscinas 

Março (componente 

classificadores todas as 

 ou equivalente 

Fisioterapeuta (Classificador Médico); 

Committee até 15 

No caso do número de inscrições exceda o máximo regularmente previsto (6), 

(as) será feita de acordo com os seguintes critérios  

Experiência profissional na área da natação para pessoas com 

comprovativos da frequência de ações de 

teórica e prática. 

teóricas (presença obrigatória) e 



 

consiste numa apresentação do modelo de classificação

International Paralympic 

A parte prática será realizada

• 4 de Março: 9.30h às 18.30h

• 5 de Fevereiro: 9h às 13h e das 14h às 1

• 6 de Fevereiro: 9h às 13h 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições são realizadas na FPN, após envio da ficha de inscrição anexa, 

juntamente com o comprovativo da escolaridade, curriculum vitae e 

comprovativo de conclusão do curso online do IPC que se encontra disponível 

em http://www.ipc-academy.org/?academy=1&course=6

posteriormente até 15 de 

 

Taxa de Inscrição Individual

apoio ao curso. 

 

Forma de pagamento: Através de transferência bancária para o NIB da FPN 

0018 0003 1333 0170 02088.

O Pagamento é efectuado na totalidade no acto da inscrição.

 

Prazo Limite de Inscrição

Caso o número de candidatos

comunicados os resultados da 

Os candidatos que forem

os primeiros a serem considerados

 

 

 

 

apresentação do modelo de classificação proposto

 Committee. 

realizada nas Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira: 

.30h às 18.30h; 

evereiro: 9h às 13h e das 14h às 19h. 

evereiro: 9h às 13h  

realizadas na FPN, após envio da ficha de inscrição anexa, 

juntamente com o comprovativo da escolaridade, curriculum vitae e 

comprovativo de conclusão do curso online do IPC que se encontra disponível 

academy.org/?academy=1&course=6 

de Fevereiro). 

Individual: 100,00€ Direito à frequência e documentação de 

Através de transferência bancária para o NIB da FPN 

0018 0003 1333 0170 02088. 

O Pagamento é efectuado na totalidade no acto da inscrição. 

Prazo Limite de Inscrição: 29 de Janeiro de 2016. 

Caso o número de candidatos exceda o número definido como 

resultados da seleção no dia 1 de Fevereiro. 

forem elegíveis e não tiverem vagas para este

considerados na próxima edição do mesmo.

proposto pelo IPC – 

Municipais de Vila Franca de Xira:  

realizadas na FPN, após envio da ficha de inscrição anexa, 

juntamente com o comprovativo da escolaridade, curriculum vitae e 

comprovativo de conclusão do curso online do IPC que se encontra disponível 

(a enviar 

e documentação de 

Através de transferência bancária para o NIB da FPN 

 máximo, serão 

vagas para este curso serão 

edição do mesmo. 


