
  

 
 
 

CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA – 2º SEMESTRE 2004 
 

Dando seguimento ao trabalho realizado no 1º semestre de 2004, o departamento de Formação 
Contínua da Ordem dos Médicos Dentistas irá organizar neste 2º semestre, mais três cursos de Suporte 
Básico de Vida, em locais distintos do país – Guimarães, Porto e Lisboa. 

 
Os cursos terão uma duração de 4h30m e incluem uma avaliação teórico-prática no final, pelo que 

será distribuído uma semana antes, a todos os participantes, bibliografia contendo as informações 
necessárias para que possam usufruir ao máximo de cada acção.  

 
O número máximo de inscritos por curso é de 20 pessoas. Só será possível a obtenção de diploma 

se na avaliação final tiver aproveitamento positivo. 
 

CURSOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

 
- PORTO:  23 OUTUBRO 9h00 às 13h30 – Quinta da Bonjóia 

- LISBOA: 4 DEZEMBRO  8h30 às 13h00 – Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa – Salas da Torre 

- GUIMARÃES: 11 DEZEMBRO  9h00 às 13h30 – Escola Superior de Saúde Vale do Ave - Famalicão 

 
Os interessados deverão fazer pré-inscrição telefónica para a OMD – (falar com Susana Fonseca) 

– 22.619 76 90 - Preço da inscrição: 75,00 Euros s/ almoço de trabalho. 

 

Chamo a atenção para o facto, do GFC ter decidido que não serão aceites anulações de inscrições, a partir 

do dia 11 de Outubro de 2004 (curso do Porto) e a partir de 15 de Novembro de 2004 (cursos de Lisboa e 

Guimarães respectivamente) em virtude destes cursos obrigarem a um secretariado mais trabalhoso e 

acarretarem custos fixos elevados para a OMD.  

Ao dispor para o que entender de útil, receba os meus melhores cumprimentos. 

 
O Coordenador da Formação Contínua, 

 
(Paulo Melo) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BOLETIM DE INSCRIÇÃO: 75,00 € 

Porto: □   Guimarães: □  Lisboa: □ 
 

Nome ________________________________________________________ Cédula Prof. nº _____________________________ 

Morada_________________________________________________________________________________________________ 

Recibo em nome de _______________________________________________________________________________________ 

Contribuinte nº _____________________________ 

Pagamento:   Cheque nº __________________ » Banco _____________; Valor Total ______________; 

Endossado ao Gabinete de Formação Contínua da OMD; 

Enviar este boletim para a Ordem dos Médicos Dentistas, cuja morada se encontra em rodapé 

NOTA: NÃO SERÁ PERMITIDA A INSCRIÇÃO A MÉDICOS DENTISTAS COM QUOTAS EM ATRASO RELATIVAS A ANOS ANTERIORES 

 
 V.S.F.F. 

 


