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INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE TREINADOR GRAU I
Para conhecimento geral, a seguir se informa:
As inscrições para o Curso de Treinador Grau I estão abertas até ao dia 2 de Novembro.
É organizado pela Federação Portuguesa Basquetebol, Escola Nacional de Basquetebol
e Associação Basquetebol da Guarda, destinando-se a candidatos a treinadores para a
modalidade de basquetebol.
As condições de acesso ao curso, devem obedecer os seguintes pré-requisitos:
 Idade Mínima de 18 anos;
 Experiência de Jogador de Basquetebol Federado de mínimo 3 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória, à data da emissão do Diploma de Qualificação.
Taxa de inscrição do curso: 40€
 É liquidado através de transferência bancária, para a Associação de Basquetebol
da Guarda com IBAN PT50 0035 0360 0004 3118 8305 5.
Inscrições:

devem

ser

efetuadas

para

o

endereço

eletrónico

abguarda.dtr@gmail.com, envidando os seguintes documentos digitalizados:
 Modelo ENB 3 A - Ficha de Inscrição do Curso de Treinadores Grau I, em anexo;
 Cartão de Cidadão;
 Fotografia;
 Comprovativo de transferência da Componente Formação Geral de valor 40€;

FUNDADA EM 16-02-1989

A estrutura do curso é composta por três fazes:
1. Componente Formação Geral: regime de ensino à distância na plataforma Gnosies,
durante o mês Novembro/Dezembro 2020 [06-11-2020 até 18-12-2020];
2. Componente Formação Específica: em regime presencial, após considerados
aptos na CFG [data a anunciar em 2021];
3. Componente de Formação Prática: regime estágio uma época de trabalho num
clube em escalões iniciais de formação de sub8 a sub16, cumprindo o mínimo de
500 horas, após considerados aptos na CFG quer na CFE [início em Setembro
2021].
É necessário todos os formandos possuírem um seguro desportivo de acidentes
pessoais válido, que cubra a atividade da parte curricular, nomeadamente:
a) O seguro desportivo que os formandos possuam relativo à sua inscrição como
treinadores é válido para este efeito;
b) Os formandos poderão, no ato da confirmação da inscrição, segurar-se através do
seguro desportivo da FPB, cujos custos lhe serão imputados;
c) Os formandos que tiverem e apresentarem um seguro diverso do referido em a) e
b) terão que fazer prova de que cobre os riscos inerentes à atividade do curso.
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