Comunicamos que a F.P.T., com a parceria da Gnosies, irá organizar Formações para
Treinadores de Tiro Desportivo ISSF Graus I e II, com início no dia 28 de Janeiro.
As inscrições deverão ser efectuadas através do Portal da F.P.T. com o número da LF de
atleta. Para efectivar a inscrição, a sua LF deverá estar revalidada para 2019.

Para consultar as condições de acesso ao cursos, agradecemos que leiam as páginas seguintes.

Condições de acesso ao Curso de Treinador de Tiro Desportivo ISSF – Grau I
•
•
•
•
•

Ser detentor de uma Licença Federativa válida;
Não ter qualquer impedimento para o desempenho das funções de Treinador;
Ser maior de idade;
Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com o ano de nascimento do candidato (ver tabela infra);
Ser detentor de um seguro de acidentes pessoais válido;

Nota:
O comprovativo da escolaridade mínima obrigatória deverá ser enviado por e-mail (fptiro@fptiro.net) ou por correio para a
morada da FPT (Rua Luís Derouet, nº 27, 3º Esquerdo. 1250-151 Lisboa)

Escolaridade mínima obrigatória (de acordo com a lei) em função dos candidatos
4 anos

Para candidatos nascidos até 31/12/1966.

6 anos

Para candidatos nascidos entre 01/01/1967 e 31/12/1980

9 anos

Para candidatos nascidos entre 01/01/1981 e 31/12/2002

12 anos

Para candidatos nascidos a partir de 01/01/2003 e/ou que se inscreveram no ano lectivo de
2009/2010, no 1º e no 2º ciclo do ensino básico, ou no 7º ano de escolaridade.

A inscrição só será aprovada após o cumprimento das condições de acesso e após o pagamento da totalidade do valor da
inscrição (300€) antes do início do Curso.
IBAN PT500007 0018 00270060009 07 (Federação Portuguesa de Tiro)
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Condições de acesso ao Curso de Treinador de Tiro Desportivo ISSF – Grau II
•
•
•
•
•
•
•

Ser detentor de uma Licença Federativa válida;
Não ter qualquer impedimento para o desempenho das funções de Treinador;
Idade mínima 18 anos à data da emissão do Diploma de Qualificações;
12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações, ou Escolaridade mínima obrigatória (ver tabela
na página 2) para os Treinadores com formação de grau I (ou correspondente) obtida antes de maio de 2010*;
Título Profissional de Treinador/a de Desporto da Modalidade de Grau I;
Desempenho efectivo de 1 ano (mínimo) de exercício profissional da função de treinador da modalidade de grau I;
Ser detentor de um seguro de acidentes pessoais válido;

Nota:
O comprovativo da escolaridade mínima obrigatória deverá ser enviado por e-mail (fptiro@fptiro.net) ou por correio para a
morada da FPT (Rua Luís Derouet, nº 27, 3º Esquerdo. 1250-151 Lisboa)

* Entrada em vigor do Programa Nacional de Formação de Treinadores.

A inscrição só será aprovada após o cumprimento das condições de acesso e após o pagamento da totalidade do valor
da inscrição (300€) antes do início do Curso.
IBAN PT500007 0018 00270060009 07 (Federação Portuguesa de Tiro)
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Carga horária e outras informações

Carga horária
Grau I

99 horas (41h de formação geral e 99h de formação específica)

Grau II

145 horas (63h de formação geral e 82h de formação específica)

A componente geral será ministrada pela Gnosies, à distância (ver vídeo informativo
(https://www.youtube.com/watch?v=n-Xx-GxYxtQ). Todos os testes de unidade e o teste final presencial têm de ser
positivos (i.e, acima de 47,50%).
Só passa para a fase seguinte (formação específica) quem obtiver aprovação na componente geral.
A componente específica será ministrada pela F.P.T. na sala do Bar e na CT 10m do CDNJamor.
Só passa para a fase seguinte (estágio) quem obtiver aprovação na componente específica.
O estágio é efectuado pelas Entidades de Acolhimento, após celebração do Protocolo de Estágios.
Limite de inscrições: 15 formandos por curso.
Valor da inscrição: 300€ por curso.
Para mais esclarecimentos, consultar o Regulamento de Cursos de Treinadores:
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/RegCursosTreinadores/PNFT%20-%20RCT_v1_40.pdf
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