Contratualização de Seguro de acidentes pessoais – grupo
Segurar os formandos/professor no período de mobilidade, no âmbito do Programa
Leonardo Da Vinci
O Instituto Profissional da Sertã, Lda convida V. Ex.a a apresentar proposta para a contratualização de seguro
de acidentes pessoais (grupo), com o objetivo de segurar os formandos que irão realizar a sua mobilidade
(estágio), no âmbito do projeto n.º 2013 – 1 – PT1 – LEO01 – 15597, do Leonardo Da Vinci, na República Checa,
no período de 31/05/2014 a 25/07/2014.
Uma das condições impostas pelo programa é a de que os estagiários/participantes envolvidos estejam
cobertos por um seguro de acidentes pessoais.
1 – Tipo de seguro a contratualizar
Seguro de acidentes pessoais grupo – 3 formandos e 1 professor acompanhante,
Curso Profissional de Técnico de Secretariado
Nome
Aurea Rita da Costa Vangente

Data Nasc.
18-08-1994

Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Nome

Data Nasc.

Patricia Isabel Farinha Paulino

04-02-1995

Patrícia Alexandra Lopes Azevedo

20-10-1994

Professor acompanhante
Nome
Jorge Mateus Simão dos Santos

Data Nasc.
03-01-1982

Pela contratualização do seguro ficarão asseguradas as seguintes coberturas por formando/professor, sem
franquias:
o Morte ou invalidez permanente: 30.000,00€
o Despesas de tratamento e repatriamento: 3.000,00€
2 - Modo de apresentação da proposta



A proposta deverá ser dirigida à Gerência do IPS e entregue até às 23:59 horas
do dia 14/02/2014, a qual só pode ser remetida via correio eletrónico para o
seguinte endereço - etps.ips@mail.telepac.pt, devendo, em qualquer caso, a
respetiva receção ocorrer dentro do prazo fixado para a apresentação da
proposta;

3- Documentos a apresentar:
4.1 – Proposta;
4.2 – Certidão de divida não divida à DGCI e Segurança Social;
4 - Forma da proposta:
A proposta, bem como os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa;
5 - Prazo de manutenção da proposta:
5.1.- 66 dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação da proposta.
6 – Critério de adjudicação
6.1 – O mais baixo preço.
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