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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EM CURSOS DE FORMAÇÃO PRESENCIAIS
Por favor  selecione  no formulário  todos os cursos em que esteja interessado e envie-o  por e-mail  à direção de correio 
stc.pt@schaeffler.com.

O nosso programa de formação está desenhado para gerar competências sobre a tecnologia de rolamentos e serviços nas 
equipas dos nossos clientes. As descrições de cada curso, preços e os seus requisitos estão disponíveis em www.schaeffler.pt

As formações realizar-se-ão nos nossos centros de formação técnica, localizados nas Caldas da Rainha, Barcelona, Madrid 
e Elgoibar (Espanha), podendo também realizar-se nas instalações do cliente, se assim solicitado. Graças à nossa ampla 
experiencia em rolamentos, realizamos também programas personalizados, adaptados às necessidades de cada cliente.

Uma vez recebido o formulário de inscrição, Schaeffler confirmará por correio eletrónico a sua inscrição no curso.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: ________________________________________________________________________________________

Actividade da empresa: ________________________________________________ NIF:_________________________

Morada:__________________________________________________________________________________________

Código postal: _______________________  E-mail: ______________________________________________________

Telefone: _______________________________________  Fax: _____________________________________________

DADOS DO PARTICIPANTE

Apelidos: _________________________________________________________________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________________________

Núm ID (Cartao de cidadão/Bilhete de Identidade/Passaporte): _____________________________________________

Cargo/Departamento:_______________________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________________

Seleccione os cursos a que deseja assistir na página seguinte.

mailto:stc.pt@schaeffler.com
www.schaeffler.pt


2/2

CURSOS EM QUE SE DESEJA INSCREVER

 REFERÊNCIA CURSO

 ROT-001 Tecnologia de Rolamentos (nivel básico)

  Elgoibar (28/6/17) Madrid (18/10/17)

 LIN-001 Tecnologia Linear (nivel básico)

  Elgoibar (6/6/17) Madrid (21/11/17)

 ROT-002 Tecnologia de Rolamentos (nivel avançado)

  Elgoibar (29/6/17) Madrid (19/10/17)

 LIN-002 Tecnologia Linear (nivel avançado)

  Elgoibar (7/6/17) Madrid (22/11/17)

 HER-001 Programas IT web Schaeffler

  Madrid (14/9/17) Barcelona (14/12/17)

 FES-006 Sector Eólico: Curso básico

  Elgoibar (22/6/17) Barcelona (9/11/17)

 AAR-001 Formação Análise de Avarias

  Barcelona (25/5/17) Caldas da Rainha (27/7/17) Madrid (16/11/17)

 LUB-001 Melhores Práticas de Lubrificação

  Barcelona (13/7/17) Elgoibar (26/10/17)

 TRC-001 Tecnologia de Rolamentos de Cabeçotes

  Madrid (12/7/17) Barcelona (13/9/17) Caldas da Rainha (25/10/17)

 MOB-001 Montagem e Desmontagem de Rolamentos Mobidemo I

  Caldas da Rainha (1/6/17) Madrid (20/7/17) Elgoibar (5/10/17)

 VIB-001 Análise de Vibrações (nível básico)

  Caldas da Rainha (5/7/17) Elgoibar (27/9/17)

 VIB-002 Análise de Vibrações (nível avançado)

  Caldas da Rainha (6/7/17) Elgoibar (28/9/17) 

 VIB-004 SmartCheck & SmartQB

  Madrid (1/6/17) Barcelona (19/10/17) Elgoibar (14/12/17)

 AYE-010 Equilign

  Barcelona (30/11/17)

Produto

Conhecimento técnico

Montagem

Condition Monitoring
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Engenheiros / Técnicos Comercial Manutenção
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