
 

 

 
 
 

ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO 4.º GRUPO DO  
 

CURSO DE PREPARAÇÃO PARA REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 
 

Dado o contexto atual de Pandemia, com utilização da plataforma Zoom, usufruiu de um desconto de 
10% no valor da propina. 

 

LISBOA   �     PORTO   � 
 
1. NOME:  _____________________________________________________________________________________ 
 
       NIF:_______________________ 
 
        MORADA : __________________________________________ COD. POSTAL __________________________ 

 
LOCALIDADE:   _______________________        TELEMÓVEL   _____________________________________ 

 
E-MAIL  _____________________________________________________________________________________ 

 
2. RECIBO :   _____________________________________________________NIF:__________________________ 
 

MORADA:   __________________________________________ CÓD. POSTAL___________________________ 
 
LOCALIDADE:   _______________________                              SROC N.º:   _______    
 
E-MAIL  _____________________________________________________________________________________ 
 

 
3. PROFISSÃO:   _____________________________________________________________________________ 
 
 ENTIDADE EMPREGADORA:   ________________________________________________________________ 
 

MORADA:   __________________________________________ CÓD. POSTAL_________________________ 
 
 TEL.:  ________________________________  E-MAIL  _____________________________________ 
 
 
� Pretende inscrever-se no 4.º Grupo de Módulos do Curso de Preparação para ROC, pagando 
para o efeito a quantia de € 675,00. 
 
 
Enviar ficha preenchida para o e-mail: cproc@oroc.pt 

 
Seguirá posteriormente a referência MB para efetuar o pagamento 

 
 
_____________, _____ / _____ / _____      
 
         Assinatura 
 
       ____________________________ 
 

 

mailto:cproc@oroc.pt�


 
 

 

Os dados pessoais introduzidos neste documento serão processados pela Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas (OROC) com vista à organização e gestão do curso de preparação para revisor oficial de 

contas (ROC) e comunicações inerentes e de interesse para o candidato, para o que necessitamos do 

seu consentimento. Os indicados dados serão utilizados apenas internamente, pelos serviços internos da 

OROC e para os referidos efeitos, podendo ser comunicados às autoridades competentes no 

cumprimento das obrigações legais inerentes, podendo ainda ser consultados pelos prestadores de 

serviços que realizem o desenvolvimento e manutenção dos sistemas informáticos da OROC. A OROC 

não cede ou comunica os dados a quaisquer outras entidades, assegurando a integridade e 

confidencialidade da informação. Os dados dos formandos serão mantidos pelo prazo necessário ao 

cumprimento das obrigações fiscais inerentes e salvaguarda de eventual responsabilidade contratual, 

cujo prazo legal é de vinte anos. Os candidatos poderão aceder, retificar, eliminar os dados ou retirar o 

consentimento, por e-mail: sec.orgsociais@oroc.pt  ou por carta a remeter para a sede da OROC. A 

OROC nomeou um encarregado de proteção de dados, que gerirá estes contactos. 

 

Os candidatos poderão reclamar de quaisquer circunstâncias que entendam desrespeitadoras dos seus 

direitos, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

 

Autorizo a OROC a tratar (recolher, organizar, registar e conservar) os dados pessoais acima para 

organização e gestão do curso de preparação para ROC e respetivos contactos neste âmbito. 

Sim  Não  

                                        

 

 

Autorizo a OROC a tratar e manter, os dados pessoais acima para comunicar as novidades técnicas e 

outras iniciativas de formação da OROC, nomeadamente por e-mail. 

Sim  Não  

 

 
 
 
Data___/__/20___         Assinatura 
 
 
       ____________________________ 
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