Em parceria com:



NÃO SE DEIXE FICAR
PARA TRÁS.

Em parceria com:

TODO NECESSITAMOS
DE CONHECIMENTOS
DE INFORMÁTICA!

Diploma de Comptências
Básicas em Tecnologias
da Informaçã

Diploma de Competências
Básicas em Tecnologias
da Informação

O PROJECTO QUE NÃO EXCLUI
NINGUÉM PELA IDAE

Inovinter – Centro de Formação e Inovação Tecnológica
Contactar – APG: 218470119, 964356477, 917763956

Dados pessoais:

O que é o Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação?


É um diploma, reconhecido pela União Europeia, que certifica competências a nível
das novas tecnologias da informação, nomeadamente, a navegação na Internet.

Para quem?
Toda a gente!
Todos as pessoas podem agora ver formalmente validadas as suas competências
básicas em tecnologias da informação, mediante a obtenção de um diploma. (a partir
dos 6 anos)
Aos Pais: porque não vem com o(s) seu(s) filho(s)? Ganham ambos!

Para quê?

Nome:____________________________________________
_______________________________________________
Morada:__________________________________________
Localidade:________________________________________
Cód.Postal:________-____ __________________________
Data de Nascimento:_____/_____/_______ Idade________
N.º B.I._________________ Data de emissão:__/__/____
Nacionalidade:____________________________________
Hab. Literárias:____________________________________

O Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação e da
Comunicação visa combater o analfabetismo informático (info-exclusão), bem como
garantir um exercício mais efectivo dos direitos de cidadania e promover maiores
níveis de coesão social, no contexto da nova Sociedade do Conhecimento.

Como obter o DIPLOMA? É simples!

Situação Face ao Emprego:
Empregado a termo

Efectivo

Estudante Æ

1º ciclo

2º ciclo

Reformado

Desempregado

À procura do 1º emprego
3º ciclo

secundário

superior

Outro______________________

N.º Contrib.________________ _______________________

Æ Se já souber informática:

Tel:___________________ Telm:_____________________

-

Escreve, imprime e guarda um texto em Word;

Email:____________________________________________

-

Pesquisa informação na Internet;

Pretendo ser certificao por:

-

Recebe e envia correio electrónico.

Basta apresentar-se a um exame para avaliar estas competências e reconhecê-las
recebendo o seu diploma.

ÆPara quem necessitar de apoio:

O Inovinter concede formação (11 horas + 1 hora para o exame), sem custos, para
efeitos da referida avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos que vão
permitir: fazer texto, navegar na Internet e enviar mensagens por correio electrónico.

OPÇÃO A) Frequência de formação (12 horas) + Exame (1 hora)
Horário preferível:

Dias:

10h-13

2ª a 6ª

14h-17h

Sábados

18:30h-21:30h

OPÇÃO B) Exame (1 hora)
Assinatura:________________________________________

