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Website: www.aeist.pt 1049-001 Lisboa 2744-016 Porto Salvo 

Capítulo I – Organização Geral 

 

Artigo 1º. 

Objetivo Geral 
 

Preparar os participantes para o meio profissional, proporcionando o desenvolvimento das suas capacidades de 

comunicação, nomeadamente em entrevistas. 

Artigo 2º. 

Destinatários 
 

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), ex-alunos do IST, estudantes de outras instituições de ensino e 

público em geral (idade igual ou superior a 16 anos), bem como todos os que têm interesse em trabalhar as suas 

capacidades comunicacionais em entrevistas. Os sócios da Associação dos Estudantes do Instituto Superior 

Técnico (AEIST) usufruem de um desconto de 5€ no valor do curso. 

 

Artigo 3º. 

Inscrições 
 

A inscrição deverá ser realizada online, através do link https://forms.office.com/r/pahAn8k4uB .  

O período de inscrições ocorrerá de 8 a 16 de abril. A abertura da formação está condicionada a um número 

mínimo de 16 alunos inscritos, sendo que o limite máximo estabelecido é de 25 alunos. 

 

Artigo 4º. 

Pagamento 
 

O pagamento deverá ser feito na totalidade por transferência para o IBAN: PT50 0035 0373 00010593230 92 até 

ao dia 16 de abril de 2021. O comprovativo de pagamento deverá ser enviado por email para formacao@aeist.pt. 

Caso não cumpra os prazos estipulados, o aluno será impedido de frequentar o curso. A confirmação da abertura 

do curso será divulgada assim que se atinjam 16 pagamentos para a mesma. O valor do curso será de 40€ para 

não sócios, e 35€ para sócios da AEIST. 
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Artigo 5º. 

Requisitos 
 

A formação realiza-se online através da plataforma digital Zoom, pelo que os participantes devem possuir PC ou 

Laptop e ligação à internet.  

 

Artigo 6º. 

Desistência 
 

Em caso de desistência do curso após o dia 16 de abril 2021, o pagamento não será devolvido. 

 

Artigo 7º. 

Dados Pessoais 
 

O aluno autoriza que os seus dados pessoais sejam tratados e utilizados pela AEIST para divulgação das 

atividades formativas da AEIST. 

 

Artigo 8º. 

Avaliação do curso 
 

Para efeitos de avaliação e controlo de qualidade das formações e cursos ministrados, no final do curso a AEIST 

irá solicitar aos formandos o preenchimento de um questionário anónimo que, para os devidos efeitos, é tratado 

no âmbito da gestão da formação. 

 

 

Artigo 9º. 

Duração 
 

A formação decorrerá nos dias 21, 22 e 23 de abril das 18h às 20h. O curso terá a duração total de 6 horas, 

distribuídas por 3 sessões. 
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Artigo 11º. 

Assiduidade 
 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que possível as faltas devem ser 

justificadas junto do formador e a justificação deverá ser enviada por email para formacao@aeist.pt. As faltas 

dadas pelos formandos (justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutro horário e não haverá 

reembolso das mesmas. As faltas dadas pelo formador serão compensadas em datas acordadas com a turma. 

 

Artigo 12º. 

Avaliação/Certificado  
 

Todos os participantes recebem um certificado, emitido pela Speak and Lead, que comprova a sua participação. 
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