Regulamento
Curso Geral de Cibersegurança

Regulamento do Curso Geral de Cibersegurança
•

O número de vagas é limitado. A confirmação da inscrição aparecerá no final do
preenchimento do formulário de inscrição;

•

No formulário de inscrição ser-lhe-á solicitado o preenchimento do primeiro, segundo
nome próprio e apelido de modo ser possível identificá-lo ao longo do webinar e verificar
a assiduidade.
Se durante o webinar não colocar a identificação igual à que consta no formulário de
inscrição o respetivo certificado de participação não será emitido;
O Centro Nacional de Cibersegurança assegura o cumprimento da legislação aplicável em
matéria de proteção de dados pessoais.

•

O certificado de participação só será emitido aos participantes que tenham assistido a
todo o webinar e respondido ao questionário;

•

Só são permitidas 3 (três) inscrições por entidade. Caso existam inscrições para além de
três, as mesmas não serão validadas;

•

Após encerrarem as inscrições para o webinar não serão aceites mais candidatos;

•

Caso pretenda esclarecer dúvidas com os formadores e não o tenha feito durante o
webinar, poderá enviar um e-mail para formacao@cncs.gov.pt, no assunto colocar o nome
do módulo e do formador;

•

Não é permitido partilhar o link do webinar nem o seu manual de instruções com outro
indivíduo;

•

Não são permitidas fotos, gravações, vídeos e screen shots.

•

Os conteúdos apresentados são propriedade do Centro Nacional de Cibersegurança e dos
formadores estando protegidos nos termos da legislação de propriedade intelectual
aplicável.

•

Atos considerados impróprios durante o webinar poderá dar direito a expulsão automática
e inibir a participação em outros eventos/cursos/formações do CNCS;

•

O não cumprimento das regras que constam neste Regulamento levará a uma advertência
por e-mail. Se houver persistência no incumprimento das normas presentes no
Regulamento o participante será removido do webinar e não terá acesso ao certificado de
participação.
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•

O chat do webinar serve somente para realizar questões acerca dos módulos.

•

Caso necessite de contactar a organização/equipa técnica deverá fazê-lo por e-mail
formacao@cncs.gov.pt e especificar o assunto “Webinar_CGC- motivo pelo contacto”;

•

Para obter mais informações sobre futuras edições basta clicar aqui;

•

Se for um dos candidatos aceites e já tiver faltado a duas edições do CGC, sem prévia
justificação, não lhe será dada mais oportunidade de participar noutras edições.
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