
Nome

Sexo F M

NIF TPTD

Morada

Número / Lote Andar Código Postal Cidade

Telémovel

Email

Profissão

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ANEXAR PARA A INSCRIÇÃO

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

4. Possuirem algum curso de especialização na área da natação (4pt)

De acordo com o expresso no Regulamento do Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

1. Certificado de Habilitações

2. Comprovativo de exerção de funções como monitor durante pelo menos cinco épocas desportivas, a nível das escolas de natação | 

Adaptação ao meio aquático | Ensino e aprendizagem das técnicas de nado

3. Comprovativo de frequência em ações de formação (5)

RECONHECIMENTO VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS- GRAU I

3. Possuirem licenciatura ou mestrado na área das ciências do desporto (5pt)

2. Estar ao servço de qualquer instituição ou entidade filiada na FPN numa das disciplinas da natação e serem propostos pelas referidas 

instituições onde estes tenham exercido a sua atividade durante pelo menos 5 épocas desportivas (6pt)

Preencher tudo com maiusculas e letra legível 

A ficha de inscrição só será aceite se for acompanhada por toda a documentação mencionada e enviada para o email 

formacao@fpnatacao.pt  

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

No caso do número de candidatos ser superior ao máximo previsto, será feita uma seleção com base na importância dos 

critérios. Necessário anexar comprovativos

1. Praticantes desportivos integrados em regime de alto rendimento ou das seleções nacionais (ou já ter integrado no passado) no escalão 

de júnior e ou sénior (6pt)

Número de BI / CC

5. Apresentem documentos comprovativos da frequência de pelo menos 5 ações de formação na área da natação realizadas pela FPN ou 

Associações Territoriais sob égide da FPN (4pt)

6. Apresentarem documentos comprovativos da frequência de pelo menos 5 ações de formação na área da natação realizadas por outras 

entidades certificadas (2pt)

IDENTICAÇÃO

Data de Nascimento


