
 

 

Instruções para inscrições online 
 
Ação de Formação: Curso de Comissário Regional – b-learning (de 05-11-2022 a 27-11-2022) 
 

Data limite para inscrição: até às 23h59 do dia 29-10-2022 

(nota: caso a totalidade das vagas seja ocupada antes desta data, as inscrições fecham automaticamente). 

 
A inscrição na ação de formação tem o custo de 30€ (montante não reembolsável). 

 

Inscrição como Filiado FPC: 

- É necessário nº de BI/CC (8 algarismos / caso só tenha 7 algarismos colocar um zero à esquerda no 

nº de BI/CC) e nº de Licença Nacional FPC; 

- As inscrições serão confirmadas em definitivo pela UVP-FPC por e-mail e somente quando cumpridos 

todos os requisitos em baixo mencionados, nomeadamente: 

a) Confirmação de pagamento da taxa de inscrição; 

b) Recepção no e-mail arbitragem@fpciclismo.pt de cópia do Certificado de habilitações; 

- A confirmação do pagamento poderá durar até 5 minutos após o pagamento efetivo (na listagem dos 

inscritos o registo aparece a verde quando confirmado o pagamento); 

- O pagamento da taxa de inscrição é efetuado por referência multibanco ou MB Way; 

- A referência multibanco (facultada por e-mail durante o processo de inscrição online) terá uma 

validade de 72h (caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo, a inscrição é automaticamente 

anulada). 

 

Inscrição como Não Filiado FPC: 

- Necessário preenchimento completo do formulário; 

- As inscrições serão confirmadas em definitivo pela UVP-FPC por e-mail e somente quando cumpridos 

todos os requisitos em baixo mencionados, nomeadamente: 

a) Confirmação de pagamento da taxa de inscrição; 

b) Recepção no e-mail arbitragem@fpciclismo.pt de cópia do Certificado de habilitações; 

- A confirmação do pagamento poderá durar até 5 minutos após o pagamento efetivo (na listagem dos 

inscritos o registo aparece a verde quando confirmado o pagamento); 

- O pagamento da taxa de inscrição é efetuado por referência multibanco ou MB Way; 

- A referência multibanco (facultada por e-mail durante o processo de inscrição online) terá uma 

validade de 72h (caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo, a inscrição é automaticamente 

anulada). 
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