
Departamento de Recursos Humanos—Núcleo de Formação e Avaliação— formacao@reitoria.ulisboa.pt 

CPV 80530000-8 Serviços de Formação Profissional 

Reservado à Administradora / Diretor Execu�vo / Presidente 

Despacho: 

______________________________________________ 

 

  ____/____/______            ______________________ 

       Assinatura 

Pedido de Formação 

Vem pelo presente requerer a V. Exa. autorização para frequentar a; 

Ação de formação  ___________________________________________________________________________________ 

 

Nome Completo_____________________________________________________ Categoria________________________ 

A exercer funções no/a___________________________________________ Email _______________________________ 

Dados do Formando 

(Se a en3dade for o INA, quando fizer a inscrição no site,  na seleção do Serviço/Empresa/Outro, deverá escrever—Universidade de Lisboa) 

 

       Ajuste Direto Simplificado, nos termos dos ar3gos 128.º e 129.º do CCP – Aquisição ou locação de bens móveis ou 

aquisição de serviços cujo preço contratual não seja superior a 5.000,00 € (cinco mil euros). 

       Contratação excluída - Formação que só pode ser realizada pela en3dade formadora proposta (n1 art. 5º  do CCP). 

Dados da En3dade Prestadora de Serviços 

Dados da Formação 

Datas: início____________ fim ____________ Total de horas __________,            Valor: _________________€ 

Regime: Presencial  E-learning  Misto  Acresce IVA?   Sim  Não  

Horário: Laboral  Pós-Laboral  Misto  Valor Total (+ IVA) ___________________€ 

Fundamentação do pedido: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Superior Hierárquico do Requerente 

Parecer:________________________ 

_______________________________ 

À consideração superior, 

___/___/___     _________________ 

                                    (Assinatura) 

Dirigente Máximo do Dep. / Gab. /Área 

Parecer:_______________________ 

______________________________ 

À consideração superior, 

___/___/___     _________________ 

   (Assinatura) 

Departamento de Recursos Humanos 

Parecer:________________________ 

_______________________________ 

À consideração superior, 

___/___/___     _________________ 

   (Assinatura) 

Pede deferimento, ___________________________________________________________________________________ 

Lisboa, ______ de  ________________ de 20____ 

Dados do Orçamento 
 

Centro de custo _________________________________     Centro financeiro __________________________________ 

Orçamento autorizado para formação ____________________€    Despesa executada________________________€   

Despesa autorizada incluindo a atual   ____________________€ Saldo___________________________________€ 

Fundamentação ao abrigo do art 58 da LOE/2018_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Dados da Contratação 

 

Nome _____________________________________________________________  NIPC  _________________________ 

Contactos: Telf.__________________________________ Email _____________________________________________ 

Morada ____________________________________________________________ CP____/____,___________________ 
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