
As ações de formação destinam-se a sócios 
do SPGL e de outros Sindicatos membros da 
FENPROF e a professores/educadores que, 
entretanto, procedam à sua sindicalização. 
Os interessados devem inscrever-se nas 
delegações do SPGL - Direção Regional de 
Santarém - ou preencher uma ficha de inscri-
ção e enviá-la, por Email, até 10 dias antes 
da data de realização. 
A seleção é feita por ordem de inscrição (data 
de entrada nos serviços).
Cada sócio poderá inscrever-se, no máximo, 
em duas ações podendo vir a ser seleciona-
do apenas para a frequência de uma ação.
Os professores selecionados/não seleciona-
dos serão informados por Email, até 5 dias 
antes da realização da mesma.
O local de realização de cada ação será indi-
cado no momento da confirmação.
Qualquer ação poderá ser anulada se não 
atingir o n.º mínimo de inscrições considera-
do necessário para o seu funcionamento. 
O SPGL não se responsabiliza por qualquer 
acidente que possa ocorrer.

Regulamento Jornadas Pedagógicas

Os interessados devem inscrever-se nas 
delegações do SPGL - Direção Regional de 
Santarém -, ou preencher uma ficha de ins-
crição e enviá-la, por Email, até 15 dias antes 
da data de realização.

Cada participante paga de inscrição 3,50€ 
por cada visita em que venha a participar. 
Este valor destina-se a custear parte das 
despesas de organização.

O pagamento dos custos associados à visita 
(transporte, entradas, outros) será efetuado, 
depois de recebida a confirmação, até 10 an-
tes da data de realização.

Qualquer visita poderá ser anulada se não 
atingir o nº mínimo de inscrições considerado 
necessário para a sua realização.

Poderão ainda participar nas visitas, familia-
res ou outros acompanhantes dos sócios, nas 
mesmas condições destes. Esta participação 
fica condicionada à existência de vaga. 

Ficha de inscrição Jornadas Pedagógicas 2016

Nº de entrada ____________ Sindicato __________________ Sócio     nº _______          Familiar/acompanhante   
Nome ______________________________________________________________________________________________________
Morada  ____________________________________________________________________________________________________
Localidade ______________________________________   CP _____________ - _________________________________________
Tel: ________________________Tm:________________________ E-mail_______________________________________________
Escola/Agrupamento  _________________________________________________________________________________________
Situação Profissional:     Quadro/efetivo     Contratado    Aposentado    Grau de ensino:________ Particular      Público  
Ações/Visitas em que pretende participar (assinalar o nº da ação/visita):
                      nº                 nº        nº           nº         nº 
Inscrição por cada Visita de Estudo: Sócios do SPGL ou de outros Sindicatos da FENPROF - 3,50€
PAGAMENTO de acordo com as instruções do Regulamento das Visitas de Estudo.

Enviar para: Sindicato dos Professores da Grande Lisboa - Direção Regional de Santarém
Abrantes: Rua S. Domingos, 336 – Ed. S. Domingos, 3ºB 200-397 Abrantes . abrantes@spgl.pt  . Santarém: Rua Vasco da Gama, 16J -1º Esqº 
2000-232 Santarém . santarém@spgl.pt  . Tomar: Av. Ângela Tamagnini, 28 –r/c Esqº 2300 – 460 Tomar . tomar@spgl.pt . Torres Novas: Rua Padre 
Diamantino Martins, Lote 4 – Loja A 2350 – 569 Torres Novas . torresnovas@spgl.pt

Nota: Caso se inscreva nas Visitas de Estudo V2 e V3 deverá indicar o local de partida.

DIREÇÃO REGIONAL DE Santarém

Abrantes: Rua S. Domingos, 336 – 
Ed. S. Domingos, 3ºB
200-397 Abrantes
Telef: 241365170 Fax: 241366493
abrantes@spgl.pt

Santarém: Rua Vasco da Gama, 16J 
-1º Esqº
2000-232 Santarém
Telef: 243305790 Fax: 243333627
santarém@spgl.pt

Tomar: Av. Ângela Tamagnini, 28 –r/c 
Esqº
 2300 – 460 Tomar
Telef: 249316196 Fax: 249322656
tomar@spgl.pt

Torres Novas: Rua Padre Diamantino 
Martins, Lote 4 – Loja A
2350 – 569 Torres Novas
Telef: 249820734 Fax: 249824290
torresnovas@spgl.pt

Ações de Formação Visitas de Estudo


