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Informação 

Instrução dos pedidos de estágio do Módulo V do curso TAS 
 

O pedido de estágio inserido no Módulo V do curso TAS é dirigido ao GCA, devendo ser obrigatoriamente 
instruído da seguinte forma: 
 

1. Envio dos comprovativo de Seguro de acidentes pessoais (SAP) e responsabilidade civil (SRC), válido por 

6 meses, para o e-mail - formacao.acreditada@inem.pt; 

2. Os ficheiros com os comprovativos dos seguros referidos no ponto anterior, deverão ser gravados com 

a seguinte denominação - Nome completo do formando_Denominação do tipo de seguro (ex: Maria 

Benedita de Oliveira Martins_SAP; Maria Benedita de Oliveira Martins_SRC). 

3. O Excel disponibilizado, no nosso sitio da internet, deverá ser preenchido nos campos correspondentes 

abaixo designados e enviado em simultâneo com os comprovativos de seguro, para o e-mail acima 

referido:  

a. Identificação da entidade formadora; 

b. Identificação do curso TAS (n.º da ação); 

c. Data de inicio e fim da validade do Seguro de acidentes pessoais e do seguro de 

responsabilidade civil; 

d. Nome completo do formando; 

e. Classificação final do curso,  

f. Disponibilidades generica do formando (tardes, manhãs, de dia x a dia y, etc.) 

g. e-mail e telefone do formando proposto a estágio para efeitos de agendamento de estágios. 

O layout deste Excel não deverá sofrer qualquer alteração. 
 
Notas importante:  

A. Um pedido de estágio só será considerado válido quando instruido nos moldes indicados (forma e 

informação completa - Pontos 1 a 3); 

B. Cada pedido de estágio incompleto será anulado ficando sem efeito qualquer informação veiculada até 

ao momento; 

C. Os estágios dependem da disponibilidade de meios, pelo que, será necessária uma antecedencia minima 

de 2 semanas para a coordenação das disponibilidades e agendamento dos estágios, podendo ter de 

ocorrer algum ajustamento, em relação às disponiblidades inicialmente sugeridas: 

D. O INEM não se responsabiliza por quaisquer danos causados, a si ou a terceiros, que venham a ocorrer 

a si ou a terceiros, durante a realização dos estágios. 
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