FENTCOP
S INDIC ATO N ACIONAL DOS T RANSPORTES ,
C OMUNICAÇÕES E O BRAS P UBLICAS
BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Ajuda no preenchimento e envio
Caro, Amigo
A funcionalidade de preencher o Boletim de Inscrição de uma forma comoda aqui através do nosso site, e
depois nos fazer chegar o Boletim de Inscrição assinado está dependente de ti. Esta funcionalidade é
composta por duas etapas distintas.
ETAPA 1 – Preenchimento do formulário
A maneira mais comoda de preencher o formulário de inscrição é da seguinte forma:
Aceda ao ficheiro no site ou aqui -> http://www.fentcop.pt/images/Boletim%20Inscricao.pdf
No canto inferior direito da imagem aparece quando o apontador do rato lá passa a opção “salvar”(diskette);
Salve o ficheiro para o seu ambiente de trabalho;
Se não possuir um editor de Acrobat e assinatura eletrónica, pode imprimir e preencher a caneta.

ETAPA 2 – Envio do formulário preenchido
Depois de preenchido para nos fazer chegar o seu Boletim de Inscrição, basta proceder da seguinte forma:
Opção 1:
Passe o Boletim de Inscrição preenchido num scâner e envie por mail para Fentcop@netcabo.pt ;
Opção 2:
Tire uma foto do Boletim de Inscrição preenchido com o seu telemóvel passe o ficheiro da foto para o
computador e envie por mail para Fentcop@netcabo.pt ;
Opção 3:
Dobre o Boletim de Inscrição de forma a este caber num envelope e envie-nos por correio CTT para a
seguinte morada:

FENTCOP
Rua Infante D. Pedro 30 A,

1700-244 Lisboa.
NOTA:
Lembre-se que pode sempre pedir que o contactemos enviando-nos um mail, carta ou o seu contacto através
do site no separador -> CONTACTOS
O FENTCOP
Sede: Rua Infante D. Pedro 30 A 1700-244 Lisboa

tel: 216023233 fax: 218883052

www.fentcop.pt
Email: fentcop@netcabo.pt
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