AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Técnicos de Sistemas Fixos de Proteção contra Incêndios e
Extintores com Gases Fluorados com Efeito de Estufa
Ficha de candidatura à certificação
Técnico qualificado para intervenções em
extintores contendo gases fluorados com efeito
de estufa.

Técnico qualificado para intervenções em
sistemas fixos de proteção contra incêndios
contendo gases fluorados com efeito de estufa.

Dados pessoais
Nome

,

morada

,
-

código postal

, distrito

, localidade

, número de telefone
.

e e-mail

Dados da empresa onde exerce funções
Designação

,

morada

,
-

código postal

, distrito

, localidade

, número de telefone
.

e e-mail

, n.º de identificação fiscal

Habilitações literárias e escolares
Indique a habilitação mais elevada e, se for caso disso, o curso frequentado

Escolaridade / Curso

Data de conclusão

Estabelecimento de ensino

Formação na área da segurança contra incêndios (interna e externa)
Curso

Duração

Descrição de conteúdos

Entidade Formadora
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AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Técnicos de Sistemas Fixos de Proteção contra Incêndios e
Extintores com Gases Fluorados com Efeito de Estufa
Experiência profissional
Tem experiência profissional na intervenção de sistemas fixos de proteção contra incêndio e extintores
contendo gases fluorados?
Não

Sim
Em que áreas e quantos anos?
Sistemas Fixos de Proteção Contra Incêndios
Instalação

Deteção de fugas

Recuperação

Manutenção ou Assistência
Técnica

Recuperação

Manutenção ou Assistência
Técnica

Anos

Extintores de Incêndio
Instalação

Deteção de fugas

Anos

Informações adicionais

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas e ter conhecimento que as mesmas serão usadas para
efeitos do meu processo de candidatura à certificação de técnico qualificado no âmbito do Decreto-Lei n.º
145/2017, de 30 de novembro.

,

de

de

assinatura legível do candidato

Informação:
A APSEI garante a total confidencialidade dos dados fornecidos, em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. A
informação disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada exclusivamente para fins diretamente relacionados com o
processo de certificação a que se está a candidatar.
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