
Nome

Sexo F M

NIF TPTD

Morada

Número / Lote Andar Código Postal Cidade

Telémovel

Email

Profissão

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO

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

Número de BI / CC

IDENTICAÇÃO

Data de Nascimento

Condição I

• Possuir licenciatura ou mestrado em ciências do desporto;

• Idade mínima de 18 anos, no ato da candidatura;

• Tenham exercido funções de treinador nos escalões de formação – Sub16, Sub14 e Sub12, ao longo de 5 épocas desportivas de forma 

consecutiva;

•    Realização de pelo menos 4 ações de formação, na área do treino do polo aquático, ou mínimo de 2 ações de formação se tem mínimo 

de 50 internacionalizações pela categoria absoluta nas seleções nacionais,

• Participação, na qualidade de treinador, em provas de referencia do escalão Sub16, Sub14 e Sub12– Campeonatos Regionais, 

Campeonatos de Portugal. 

Condição II

• Escolaridade mínima obrigatória ;

• Idade mínima de 18 anos, no ato da candidatura;

• Tenham exercido funções de treinador nos escalões de formação – Sub16, Sub14 e Sub12, ao longo de 8 épocas desportivas de forma 

consecutiva;

• Realização de pelo menos 6 ações de formação, na área do treino do polo aquático, ou mínimo de 3 ações de formação se tem mínimo 

de 75 internacionalizações pela categoria absoluta nas seleções nacionais.

• Participação, na qualidade de treinador, em provas de referencia do escalão Sub16, Sub14 e Sub12– Campeonatos Regionais, 

Campeonatos de Portugal. 

Podem candidatar-se ao regime de RVCC Grau II todas as pessoas de ambos os sexos que cumpram na totalidade os requisitos de uma 

das condições abaixo apresentadas (não sendo necessário ao candidato ter o TPTD Grau I, para se candidatar a este processo)

RECONHECIMENTO VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS- GRAU II PA


