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Exmo(s) Senhor(es):
Geral
Conh.º:
Exército Português
Direção-Geral de Educação
Federação Académica do Desporto Universitário
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N/Ref.ª: 024-FPO/2018
Data:
2018-07-13
Assunto: Curso de Formação de Treinadores - Grau I
Ex.mo Senhores,
Dando seguimento aos objetivos traçados para a formação de técnicos de Orientação e
conforme anteriormente divulgado, vai realizar-se o Curso de Formação de Treinadores - Grau
I, de 26 de agosto a 02 de setembro, na Marinha Grande.
Assim:
1. Os requisitos de admissão ao curso são: ser praticante de Orientação, maior, federado e
estar familiarizado com as normas da competição;

Parceiros * Partners

2. O curso é composto por uma parte de formação e uma parte de estágio, tendo a parte da
formação uma carga horária de 80 horas, cujos conteúdos se distribuem segundo o
programa elaborado para o efeito e que segue em anexo;
3. Este curso tem um máximo de 16 vagas, sendo as mesmas atribuídas por ordem de
entradas das mesmas, cumpridos os requisitos;
4. Os clubes com 5 a 10 jovens praticantes com a situação regularizada na presente época
desportiva podem inscrever um técnico com desconto de 50% na taxa de inscrição. Os
clubes com 11 ou mais jovens praticantes com a situação regularizada na presente época
desportiva podem inscrever dois técnicos com desconto de 50% na taxa de inscrição;
5. No âmbito dos protocolos estabelecidos com o Exército, a DGE e a FADU, podem estas
instituições inscrever candidatos até um máximo de 2 (dois);
6. As inscrições devem ser submetidas até 17 de agosto, de preferência através do OriOasis
(ou em alternativa para o endereço geral[at]fpo.pt). No dia 20 de agosto, a FPO informa a
lista final de inscritos.
7. A inscrição tem um custo de 40,00€ (descontos referidos no ponto 4) sendo que os
formandos podem usar a sede da FPO como alojamento gratuito;
Qualquer informação ou esclarecimento adicionais é favor contactar os serviços da FPO.
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Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
António Amador
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