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As informações necessárias para 

efetuar a inscrição são:

 › Nome Completo:

 › Morada:

 › Empresa:

 › Cargo:

 › Formação base:

 › NIF:

 › Email:

 › Telefone:

 › Envio do Curriculum Vitae.

O valor do investimento referente a este 
Workshop é de 165 €.

Para efetuar a sua inscrição é necessário 
enviar o comprovativo de pagamento e 
dados de faturação para o email
emanuel.soares@edit.com.pt

 › As vagas serão preenchidas por ordem 
de inscrição sendo necessário enviar o 
comprovativo de pagamento para o endereço 
de email emanuel.soares@edit.com.pt para 
esta ser validada e confirmada.

 › Para aferir o número de vagas disponíveis, antes 
de proceder à inscrição, será necessário efetuar 
um contato telefónico prévio +351 224 960 345.
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DADOS PARA PAGAMENTO

O Workshop Digital Data Studio: Data Analytics & Dashboarding realiza-se nas 

instalações da EDIT. Porto – Disruptive Digital Education, sitas na Rua Gonçalo 

Cristovão, nº 347, 3º piso, sala 309/302, 4000-270 Porto, com o seguinte horário:

- 10h00 às 13h20;

- Período de almoço (13h20 às 14h20);

- 14h20 às 19h00.

IBAN 
PT50 0036 0083 99100038815 97

Nome
DIGIDISRUPTIVE UNIPESSOAL, LDA (EDIT. - Digital Disruptive Education é uma marca registada 
da DIGIDISRUPTIVE UNIPESSOAL, LDA)
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Notas
 
Tal como nas edições anteriores, informa-se que devido ao número limitado de vagas disponíveis 
aconselhamos que efetue a sua inscrição com a maior brevidade, a fim de poder garantir a sua 

participação no workshop Digital Data Studio: Data Analytics & Dashboarding.

Certificação será emitida em formato digital. Em suporte físico terá um custo adicional de 3 euros.

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago pelo(a) participante 
antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) 
aluno(a) será devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ónus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar a sua imagem e som de voz 
para fins de divulgação do workshop e das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou 
divulgá-lo nos seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo cancelar workshops de 
acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24horas antes do ínicio do 
workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por outros motivos que aqui não 
foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como valores gastos com 
alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e deslocações.
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Alameda D. Afonso 
Henriques, 7A 
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h
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