
 

 
Rua Comandante Costeau, Lt. 4.04 E 1900-067 – Lisboa – 
PORTUGAL | (+351) 916 229 179 | (+258) 829 605 890 
 marketing@lateorke.com | www.lateorke.com 

CURSO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA MANUTENÇÃO  

8ª Edição - On- Line 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO  

ENDEREÇO  

CIDADE/PAIS  

MAIL PESSOAL  

TELEMÓVEL  

NUIT (Empresa/Particular)  

EMPRESA/PARTICULAR  
 

 

 

 

TABELA DE PREÇOS [MZN] 

PREÇO DE INSCRIÇÃO 50.000,00 MZN 

Pagamento em 4 Parcelas!  
12.500,00 MZN com Inscrição  

+ 3 Parcelas de 12.500,00 MZN/Mês 

TERMOS E CONDIÇÕES: » A inscrição só é confirmada e a presença do 
participantes garantida nesta acção de formação, após pagamento do valor da 
inscrição. » Os pagamentos devem ser efectuados até 5 dias úteis antes da data 
de início da acção de formação. » O preço da formação inclui documentação, 
exames e certificado de participação. » A passagem do certificado de 
participação implica a presença em pelo menos 80% das horas da acção de 
formação. » A realização desta acção de formação na data indicada apenas terá 
lugar se tiver sido reunido um número mínimo inscrições. 
Cancelamento: »A LATEORKE reserva-se ao direito de proceder ao cancelamento 
do curso previsto até 3 dias úteis antes da data de início da acção de formação. 
Neste caso a LATEORKE procederá ao reembolso do valor total da inscrição.  
Cancelamento por parte do Cliente: » Caso o cliente pretenda cancelar a 
participação na acção de formação deverá fazê-lo através do mail: 
marketing@lateorke.com sendo as seguintes as Condições de Cancelamento: » 
Até 12 dias úteis antes da data de início da acção de formação, o cancelamento 
pode ser efectuado sem qualquer encargo para o Cliente, procedendo a 
LATEORKE ao reembolso do pagamento efectuado pelo Cliente. » O 
cancelamento efectuado com menos de 12 dias úteis relativamente à data de 
início do curso implicará o pagamento de 50% do valor da acção de formação. » 
O cancelamento efectuado com menos de 5 dias úteis relativamente à data de 
início do curso, implicará o pagamento de 100% do valor da inscrição. Para mais 
informações contactar: marketing@lateorke.com ou pelo telefone (+351) 916 
229 179 ou (+258) 829 605 890  

Pagamento: Por transferência Bancária para conta da  

LATEORKE, LDA. em Moçambique: 

▪ BANCO: BCI – Banco Comercial e de Investimentos 

▪ Nº DA CONTA: 109 176 702 10 001 

▪ NIB: 0008 00000 91767 02101 95 

INSCRIÇÕES ATÉ  

DIA 1 DE  

FEVEREIRO/2022 
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