
REQUERIMENTO DE ADMISSÃO 2.950 €

PROGRAMA ABERTO DE ESPECIALIZAÇÃO
FARMACOECONOMIA E ACCESSO
AO MERCADO 
CURSO 2022

DADOS DE FATURAÇÃO

GRAUS ACADÉMICOS UNIVERSIDADE PERÍODO

ANO DE TITULAÇÃOTITULAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO CENTRO

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

C.C (Número de identificação)     Data de Validade

Empresa Cargo

Naturalidade: Distrito Concelho Nacionalidade

Telefone e-mail/

DADOS DO PARTICIPANTE

Antigo aluno de uma pós-graduação presencial do CESIF

Indique se pertence a alguma das seguintes situações:

Membro de uma associação (especifique qual):

Outros (especifique):

CESIF Lisboa

/

Morada C.PLocalidade

MOTIVOS PORQUE DESEJA REALIZAR O CURSO

Nome Apelidos Idade



NIF Nome da Empresa

Morada C.P. 

Concelho Distrito País             

Pessoa de contato Cargo

Telefone  e-mail 

DADOS DE FATURAÇÃO

NOME DA EMPRESA FUNÇÃO PERÍODO

de a

de

de

a

a

de

de

a

a

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A preencher apenas se diferente aos seus dados pessoais.

Declaro  que estão corretos todos os dados comunicados e aceito a resolução da Junta de Admissão.

(Assinatura)
Em                 a       de        de 20

Ao marcar as caixas, estará a dar seu consentimento expresso para que os seus dados sejam tratados, conforme o estabe-
lecido no parágrafo anterior e na nossa Política de Privacidade:
     Declaro que compreendi as informações fornecidas e concordo expressamente com o processamento que se efetuará 
dos meus dados de caracter pessoal. (Sem este consentimento expresso, informamos que, infelizmente, a sua candidatura 
não será processada).
     Autorizo o envio de comunicações informativas e comerciais relacionadas com a situação atual do setor, ofertas profis-
sionais, atividades, produtos e / ou serviços por correio, fax, e-mail ou qualquer outro meio eletrónico equivalente do CESIF 
ou de empresas associadas à operação, empresas colaboradores ou prestadores de serviços.

Em cumprimento com o previsto no Regulamento (UE) 2016/679 Geral de Proteção de Dados e as demais normativas vigente, informamos que os seus dados, 
pessoais e académicos, como candidato de admissão, serão tratados pelo CESIFARMA, Lda. (510414443), com morada em Avenida da República, 24 - 1º, 1050-
192 Lisboa (Portugal), designado adiante como CESIF, como Responsável do Tratamento com a finalidade de processar o seu pedido de admissão e manter 
relações profissionais e comerciais relacionadas com a nossa atividade. Em cumprimento com a norma vigente, esses dados serão mantidos pelo tempo 
necessário para cumprir as obrigações legais e contratuais. O restante conservar-se-á por tempo indispensável para dar cumprimento às obrigações legais. 
A base de legitimidade para o seu tratamento é o consentimento que fornece ao preencher e subscrever este documento, bem como a execução da relação 
contratual entre o aluno e a CESIF. 
Nenhum dado será transferido para terceiros fora da organização, a menos que haja autorização expressa ou obrigação legal. No entanto, os dados podem ser 
comunicados às empresas associadas, empresas colaboradoras ou prestadores de serviços para mantê-lo informado sobre atividades e notícias do seu interes-
se. Pode exercer os direitos de acesso, retificação, exclusão dos seus dados pessoais, limitar ou opor-se ao seu tratamento, bem como exigir a portabilidade de 
seus dados, solicitando por escrito dirigido ao endereço Avenida da República, 24 - 1º, 1050 -192 Lisboa (Portugal); ou por email para: lopd@cesif.pt
Da mesma forma, informamos que pode retirar o seu consentimento a qualquer momento, embora a retirada não afete a legalidade do tratamento com base 
no consentimento anterior à sua retirada. Pode consultar a nossa Política de Privacidade em www.cesif.pt
  

A aceitação da presente Candidatura de Admissão ficará sujeita a uma valorização da informação fornecida e de 
uma entrevista pessoal que o candidato irá realizar, para a qual será oportunamente convocado.

MOTIVOS PORQUE DESEJA REALIZAR O CURSO

De modo a formalizar a sua inscrição neste Programa queira enviar este Requerimento, preenchido e assinado, para 
a sede do CESIF Lisboa através do contato: Telma Charrua - tcc@cesif.pt - +351 912 145 991


	Nome: 
	Apelidos: 
	Idade: 
	CC Número de identificação: 
	undefined: 
	Data de Validade: 
	Nacionalidade: 
	Naturalidade Distrito: 
	Concelho: 
	Morada: 
	Localidade: 
	CP: 
	Telefone: 
	undefined_2: 
	email: 
	Empresa: 
	Cargo: 
	Antigo aluno de uma pósgraduação presencial do CESIF: Off
	Membro de uma associação especifique qual: Off
	Outros especifique: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	GRAUS ACADÉMICOS 1: 
	GRAUS ACADÉMICOS 2: 
	GRAUS ACADÉMICOS 3: 
	UNIVERSIDADE 1: 
	UNIVERSIDADE 2: 
	UNIVERSIDADE 3: 
	PERÍODO 1: 
	PERÍODO 2: 
	PERÍODO 3: 
	TITULAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 1: 
	TITULAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 2: 
	TITULAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 3: 
	CENTRO 1: 
	CENTRO 2: 
	CENTRO 3: 
	ANO DE TITULAÇÃO 1: 
	ANO DE TITULAÇÃO 2: 
	ANO DE TITULAÇÃO 3: 
	NOME DA EMPRESA: 
	FUNÇÃO: 
	de: 
	a: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	de_2: 
	a_2: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	de_3: 
	a_3: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	de_4: 
	a_4: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	de_5: 
	a_5: 
	NIF: 
	Nome da Empresa: 
	Morada_2: 
	CP_2: 
	Concelho_2: 
	Distrito: 
	País: 
	Pessoa de contato: 
	Cargo_2: 
	Telefone_2: 
	email_2: 
	MOTIVOS PORQUE DESEJA REALIZAR O CURSO: 
	dos meus dados de caracter pessoal Sem este consentimento expresso informamos que infelizmente a sua candidatura: Off
	sionais atividades produtos e  ou serviços por correio fax email ou qualquer outro meio eletrónico equivalente do CESIF: Off
	Em: 
	Fecha1_af_date: 


