


Condições Gerais de Participação 
 

Aplicabilidade do documento: 

Estas condições Gerais de Participação aplicam-se aos cursos de: 
 Formação Contínua para Motoristas de Pesados de Mercadorias - CAM Renovação – 

Pesados Mercadorias 
 Formação Contínua para Motoristas de Pesados de Passageiros - CAM Renovação – 

Pesados Passageiros 

 

Processo de seleção: 

O processo de seleção assenta nos seguintes critérios: 

 Disponibilidade para a frequência do curso no horário publicitado 
 Ficha de inscrição totalmente preenchida e pagamento da taxa de inscrição a 

descontar no valor total da formação: 
o 50€ 

Não será efetuada qualquer descriminação no acesso à formação. 

 

Cronograma e horários: 

Todos os candidatos serão informados / relembrados sobre o início do curso por email e /ou 
sms, para os contactos indicados na ficha de inscrição. 

A definição de horários e eventuais alterações será comunicada por email ou sms aos 
candidatos, para os contactos indicados na ficha de inscrição. 

A empresa organizadora pode cancelar ou adiar qualquer curso para o qual não se verifique o 
número mínimo de inscrições e até 4 dias antes do início do curso. 

 

Faturação e pagamento: 

 A faturação do curso é efetuada entre o dia de confirmação e o 1º dia do curso. As 
modalidades de pagamento disponíveis são: numerário, transferência bancária ou 
cheque à ordem de BWS Consulting. 

 O pagamento tem de ser efetuado até ao penúltimo dia do curso. 

 

Cursos: 

Todos os cursos serão ministrados por formadores devidamente qualificados e com 
competência reconhecida na área. 

Os cursos são ministrados pela Nucaminho (entidade acreditada pelo IMT), ao abrigo da 
parceria comercial estabelecida com a Mais Formação. 



Regime de frequência: 

A frequência mínima admissível é de 80%.  

Aos formandos com aproveitamento será emitido um certificado do curso. 

 

Regime de avaliação: 

O processo de avaliação da formação contempla vários momentos: 

 Avaliação contínua realizada no final de cada módulo, através de questionário com 5 
questões de escolha múltipla, sendo disponibilizado o tempo máximo de 15 minutos 
para o formando responder ao questionário 

 Avaliação final de conhecimentos, com a realização de um exame escrito com 25 
questões de escolha múltipla e duração máxima de 45 minutos 

 A classificação final deverá ter em conta os conhecimentos adquiridos pelo formando 
ao longo do curso. Considerar-se-á que o formando cumpre os requisitos mínimos se, 
e só se, obtiver pelo menos a classificação mínima de:  

o Testes por Módulos (Modulares):  
 0 a 2 questões corretas – Insuficiente  
 3 a 5 questões corretas – Suficiente 

o Teste Final:  
 0 a 17 questões corretas -Insuficiente  
 18 a 25 questões corretas - Suficiente  

 Questionário de Avaliação da Satisfação - Formando (inclui avaliação do desempenho 
do formador) 

 Questionário de Avaliação da Satisfação – Formador 
 Questionário de Avaliação do Formador pela Organização. 




