
 

 

CURSO DE COSTURA TEATRAL II EDIÇÃO (MÓDULO I - COSTURA) 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

Nome: * ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Morada: * __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Código Postal: * __________________   Localidade: * __________________________ 

Data de Nascimento: * _______________  Nacionalidade: * _______________________ 

Ocupação: * ________________________________________________________________ 

Telefone: * __________________  E-mail: * ___________________________________ 

Horário preferencial: * 

 

 

Como tomou conhecimento desta iniciativa? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Observações: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

MÓDULO I (COSTURA) 

5, 12, 19, 26 OUT | 2, 9, 16, 23, 30 NOV | 7, 14, 21 DEZ 2013 

 

formadora Mestra Teresa Louro 

local Atelier de Costura do TNDM II 

duração total do módulo 36 horas (12 sessões de 3 horas) 

n.º máximo de participantes 6 por turma 

preço 200€ / por módulo 

data limite de inscrições 17 julho a 13 setembro 

seleção de candidatos 20 setembro 2012 

data limite de pagamento 27 setembro 2013 

 

      Turma 1 (10h às 13h) 
      

 
  

     Turma 2 (14h30 às 17h30) 
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CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada para dmendes@teatro-dmaria.pt 
ou fax n.º 21 325 09 38.  

2. Para a inscrição ser considerada, é obrigatório o envio de currículo ou nota biográfica, 

com referência a experiência relevante na área. 

3. As inscrições serão alvo de seleção.  

4. As inscrições são limitadas ao número de lugares disponíveis (máximo 6 por turma).  

5. O curso só se realizará com um número mínimo de 4 participantes por turma. 

6. O pagamento da atividade antes da data limite é condição essencial para a aceitação 

da inscrição. 

7. Em caso de desistência, não serão efetuadas devoluções do valor da inscrição. 

8. Nas inscrições para os módulos II e III será dada prioridade aos participantes dos 
módulos anteriores. 

9. Não é permitido entrar após o início da atividade. 

10. Todos os aparelhos sonoros devem ser desligados antes do início de cada sessão.  

11. Não são autorizados registos de imagem ou de som. 

12. Será atribuído um certificado de participação com o mínimo de frequência efetiva de 
75%  das sessões.  

13. As faltas não são justificáveis, nem passiveis de ser compensadas. 

14. O programa pode ser sujeito a alterações. 
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