Centro de Formação

Instituto EWV
Instituição reconhecida pelo Estado Alemão ao abrigo da Lei de promoção do ensino e formação contínuos M-V *

Técnico de Fisioterapia e reabilitação em cavalos (Bmg)
Conteúdos, datas e formadores
Ano letivo de Outubro de 2022 a Setembro de 2023
Companhia das Lezírias
Inscrição: Joana Santos (j.santos@esther-weber-voigt.de ) com CC de Ana Rebocho (ana.rebocho@esther-weber-voigt.de)

Formação intensiva de 12 meses em fins-de-semana estabelecidos segundo o plano de formação. A Direção de
Estudos reserva-se no direito de alterar datas, conteúdos e formadores da formação. É constituído por 12 meses
de formação teórica e aulas práticas e, no final, por um exame teórico/prático que, terá de ser concluído com
aproveitamento para receber o certificado.
Os formandos da EWV são obrigados a prestar, num prazo máximo de 6 meses após o exame com
aproveitamento, 16 dias adicionais de estágio com fisioterapeutas em cavalos, treinadores, veterinários,
ferradores, seleiros e dentistas para cavalos. Após o exame com aproveitamento será entregue o respetivo
formulário para a certificação do estágio obrigatório.
A propina tem um valor de 4.100€. Pode ser paga na totalidade com um desconto de 5%, ou em 4 prestações de
1.025€ cada. Este valor inclui 28 unidades de formação divididas em aulas de 45 min (consulte o horário), o manual
EWV e o respetivo diploma.
Inscrevo-me para a formação de “Técnico de Fisioterapia e Reabilitação em cavalos (Bmg)” na EWV e
confirmo com a minha assinatura, bem como o contrato com as condições da formação.
(Preencher em letras Maiúsculas)

Nome Completo:

Data Nascimento:

Morada:
Código Postal:

NIF:

Telefone / Telemóvel:

E-Mail:

Profissão / Habilitações Literárias:
A participação na formação da EWV ocorre da minha própria responsabilidade e renuncio a qualquer regresso em
caso de acidentes durante a formação.
A propina pode ser paga na totalidade ou em quatro prestações para o IBAN PT50 0010 0000 5753 1420
0010 2 (Esther Weber-Voigt):
 Pagamento no total de 4.100€

 Pagamento em 4 prestações de 1.025€
(Marcar com uma cruz a opção pretendida)

Caso se inscreva até 15 de Agosto de 2022 irá usufruir de um desconto de 5% (205€) sobre o pagamento,
sendo o valor a transferir de 3.895€, respeitando a data da inscrição e a data de transferência da propina.
No caso do pagamento em prestações de 1.025€ vigoram as seguintes datas de vencimento:
1ª prestação –

1.025 €

–

pagável até 01-09-2022

2ª prestação –

1.025 €

–

pagável até 01-12-2022

3ª prestação –

1.025€

–

pagável até 01-03-2023

4ª prestação –

1.025€

–

pagável até 01-06-2023

Lugar, Data, Assinatura ____________________________________________________________
(Com a minha assinatura aceito os termos da inscrição.)

