Versão Actualizada

Curso Básico de Dança para Aposentados

Curso de Aperfeiçoamento de Dança
para Aposentados

14/07/2020 – 24/09/2020 16:00 – 17:30
14/07/2020 – 24/09/2020 14:30 - 16:00
22
33
Todas as 3as feiras e 5as feiras, no total de
22
33
Todas as 3as feiras e 5as feiras, no total
Data, horário e duração 22 aulas e 33 horas.
de 22 aulas e 33 horas.

Local

78
10
Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 10º andar, Macau

Destinatários
Vagas

Conteúdo

(
)
Taxa(MOP)

Aposentados
20 /
(
)
20 por turma (este curso realiza-se quando o número de participantes atinge, pelo menos, a metade das vagas
previstas para este curso.)
Ensina-se uma
dança que combina as características e os elementos das diversas danças ensinadas neste curso, nomeadamente,
a dança aeróbica, latina, jazz e tradicional em linha. Trata-se não só de uma dança que se aprende
facilmente, mas também de um exercício agradável e moderno. Tudo isto permite que o corpo e a mente dos
participantes sejam influenciados de forma positiva, com o acompanhamento de uma música harmoniosa.
$360.00 –
$710.00 –

Formador(a)

Observações

Beneficiários
(
/

) Não-ben. (familiares dos ben./aposentados dos serviços públicos)

Sr. Lai In Kong
Este curso tem uma certa
quantidade de exercícios práticos, por conseguinte, os participantes devem fazer a sua auto-avaliação da saúde e
aptidão física para saberem se estão aptos a participar neste curso.
2020

1

10

15

40

Período e horário da
inscrição

2020
1
17
2020
1
17
1
22
As inscrições poderão ser efectuadas por telefone ou
pessoalmente dentro do horário de funcionamento, no período entre 10/01 e 15/01/2020. No caso do número de inscritos
exceder o número de vagas existentes, proceder-se-á a um sorteio. Das listas dos primeiros 40 candidatos contemplados no
sorteio será disponibilizada no website do SAFP no dia 17/01/2020. Os contemplados no sorteio serão informados por
SMS e deverão dirigir-se à DASFP para efectuar o pagamento de 17/01 a 22/01/2020.

Os beneficiários devem trazer consigo o cartão do SASC ou o

1.
documento de identificação.
2.

Condições e regras de
admissão
3.

4.

5.
6.

Todos os não-beneficiários devem trazer consigo o documento de identificação. Além disso, os nãobeneficiários trabalhadores dos serviços públicos devem trazer consigo também os documentos
comprovativos da sua qualidade de trabalhador emitidos pelos respectivos serviços e os não-beneficiários
aposentados devem trazer consigo os documentos comprovativos da situação de aposentação emitidos pelos
respectivos serviços.
1
1
(
) No caso dos participantes que se inscrevem em mais de uma turma do mesmo
tipo de cursos ao mesmo tempo, a primeira escolha é a da inscrição. Podem participar nas restantes turmas
escolhidas, caso nestas haja vagas (se aplicável).
O sorteio é aplicável
unicamente aos beneficiários do SAFP e a lista de suplentes publicada após o sorteio servirá para o
suprimento de eventuais lugares vagos.
A Organização reserva-se o direito de não realizar o
curso, quando se verificar um número insuficiente de inscritos.
Em caso de eventual reclamação, a decisão final é da
competência da Organização.

1.

78

9

DASFP do SAFP, Rua do Campo, n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau

Local de inscrição e de
pagamento

Tel. para inscrição e
informações

Forma de pagamento

Declaração de recolha
de dados pessoais

2.

225

2

Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2.ºandar, Taipa (por baixo
do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas)

28355200 / 28355201 (
85999500 (

Sra. Kuok Edf. Com. Chong Kin, Macau)
Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Taipa)

MOP$200
(
9
30
6
30
) Para usar o cartão de crédito, as despesas a liquidar não poderão ser inferiores a
MOP200,00. Se o pagamento não for efectuado no prazo estabelecido, a inscrição será considerada sem valor
(horário de pagamento: das 09:30 às 18:30).
A Organização pode
recolher e tratar os dados pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a realização duma actividade. A
recolha de algumas categorias de dados é obrigatória, outras facultativa na base da decisão voluntária do titular
de dados. Para esclarecimento de dúvidas, por favor contacte a Organização.

Co-organização
www.safp.gov.mo

Circular Nº107/DRTSP-DASFP/2019

dasfp@safp.gov.mo

28355200 / 28355201
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