
PEDIDO DE EXAME

Preencha o máximo de campos possível e envie este formulário para: 
rui.cardoso@pstqb.pt

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome completo *

Nome (a constar no certificado) *

3. FORMAÇÃO

Código Postal *

Data de nascimento (DD/MM/AAAA) *

Contacto telefónico *

Nome da Entidade Formadora

Exame **

Local *

Av.ª Infante D. Henrique, 311 
Edifício Espazo 
1950-421 Lisboa
PORTUGAL

(+351) 211 935 548info@pstqb.pt

Morada *

Cidade / País *

Endereço de e-mail *

Data (DD/MM/AAAA) *

2. EXAME

Para a realização do Exame ISTQB® CT Foundation Level é recomendado que o(a) Candidato(a) tenha, no mínimo, seis meses de 
experiência na área de testes de software.

Declaro, que tomei conhecimento da informação acima comunicada.

5.DADOS PARA PAGAMENTO

NIB
IBAN
BIC SWIFT

0035 0001 00033933330 69 
PT50 0035 0001 00033933330 69  
CGDIPTPL

Repetente?*

Nome do(a) Formador(a)

Sem formação / Estudo autónomo 

4. FATURAÇÃO

Nome completo ***

Morada ***

N.I.F. ou N.I.P.C. *

Nr.º P.O. 

Código Postal ***
* Campos de preenchimento obrigatório.

** Caso pretenda realizar o Exame de nível superior ao

ISTQB® CT Foundation Level, terá de enviar cópia do seu

certificado referente ao nível ISTQB® CT Foundation Level,

sob pena da sua inscrição não ser considerada.

*** Não preencher, se a informação for igual à já preenchida.

6.INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PEDIDO DE EXAME

Preencha o máximo de campos possível e envie este formulário para: 
rui.cardoso@pstqb.pt

Av.ª Infante D. Henrique, 311 
Edifício Espazo 
1950-421 Lisboa
PORTUGAL

(+351) 211 935 548info@pstqb.pt

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais, aqui recolhidos, permitem à PSTQB - Associação Portuguesa de 
Testes de Software iniciar o processo de pedido de inscrição para a realização de 
um Exame de certificação ISTQB®

No tocante à recolha, processamento e tratamento de dados pessoais:
1. A PSTQB - Associação Portuguesa de Testes de Software, rege-se pelo disposto no
Regulamento EU 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados (R.G.D.P.)) e, também, pela legislação
e regulamentação aplicáveis em Portugal.

2. A PSTQB - Associação Portuguesa de Testes de Software, é a entidade responsável
pelo tratamento dos dados pessoais constantes no presente formulário.

 Declaro, que tomei conhecimento da informação acima comunicada.

Declaro, para todos os fins legais inerentes à proteção de dados pessoais, 
que tomei conhecimento da informação acima comunicada, bem 
como da política de privacidade da PSTQB - Associação Portuguesa de 
Testes de Software.

Autorizo a PSTQB - Associação Portuguesa de Testes de Software, 
a utilizar os dados acima, para efeitos de marketing 
(neswletter, divulgações inerentes à Conferência Testing 
Portugal, eventos Test our Coffee, entre outros).

Assinatura
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