FORMAÇÃO SPIRIT EXPRESS
CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO

DESTINATÁRIOS
Todos aqueles com motivação para criar impacto social através da aquisição de ferramentas de
Empreendedorismo e Intervenção Social.

CONDIÇÕES DE ACESSO
●
●
●
●

Igual ou >16 anos;
Nível de Português básico ou superior;
Disponibilidade para estar presente nas sessões;
Acesso à internet.

INSCRIÇÃO
1.
2.
3.
4.

Preencho a ficha de candidatura com toda a informação necessária para a WACT analisar.
Sou contactado via e-mail com a confirmação oficial e todos os detalhes do programa.
A inscrição só será considerada definitiva após confirmação por parte da WACT.
A WACT reserva-se o direito de adiar ou cancelar a realização da ação de formação se o número
de candidatos inscritos for considerado insuficiente ou por qualquer outro motivo. Nesta
situação, o candidato é informado e caso tenha realizado o pagamento, o mesmo ser-lhe-á
devolvido.

DESISTÊNCIAS
Sempre que possível, a desistência deverá ser comunicada à WACT até 2 dias úteis antes da data de
início da formação.
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AVALIAÇÃO
A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar as competências
adquiridas. No decurso da formação os formandos serão avaliados de forma contínua, em função de
atingirem ou não os objetivos da formação.
Para efeitos de conclusão e posterior certificação de participação, a assiduidade não pode ser inferior a
90% da carga horária total.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS
No âmbito de aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais legislação em vigor, a ONGD WACT
garante o cumprimento integral das regras.
Todas as informações pessoais transmitidas pelos titulares dos dados à WACT são utilizadas,
exclusivamente, nas finalidades para que forem recolhidas. No caso da ONGD WACT pretender utilizar
imagens ou vídeos da formação para fins publicitários, deverá solicitar autorização a cada um dos
formandos através de um consentimento informado.

FAQ’s
1. Qual é o prazo para me candidatar?
a. Até 5 dias antes do início de cada formação.
2. É obrigatória a participação em todas as sessões?
a. O formando deverá comprometer-se com as datas previamente estabelecidas e
divulgadas no site. No entanto, se existir algum imprevisto ou uma situação de força
maior, o formando deverá avisar atempadamente o formador.
3. Não tenho uma ideia concreta de projeto, posso realizar a formação?
a. Sim. Durante as sessões terás momentos inspiradores que te permitem criar e
desenvolver a tua ideia.
4. Preciso de ter um grupo?
a. Não. Podes participar em grupo ou individualmente. No caso de estares integrado num
grupo, lembra-te que a fee da formação é individual.
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