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Escolaridade
1.2 Curso/Empresa
Ficha de Inscrição do II Curso Intensivo para Auditores Internos Empresariais e Comunitários em
 Certificação Florestal FSC® E EIR
 
                              Curso Creditado Pelo FSC
 
ATENÇÃO: SOMENTE ACEITAMOS FICHAS COM TODOS OS CAMPOS PREENCHIDOS
Enviar para cursos@ift.org.br
 
1. Informações do Candidato
1.3 realiza ou já realizou estágio na área de manejo florestal?
FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO IFT - pag. 1 
Se sim, descreva sucintamente o projeto:
2.1 Já participou de outros cursos do IFT?
2. Informações de referência
Adobe Designer Template
Employee Information Form
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
2.3 Como teve conhecimento do curso do IFT?
2.5 Quanto ao seu conhecimento do assunto a ser tratado no curso, você considera que é: 
2.6  Pra que precisa desse conhecimento que o curso lhe oferecerá?
2.7 Cite assuntos de seu interesse ligados ao Manejo Florestal que você gostaria de se capacitar:
2.8 Como pretende reaplicar/disseminar o conhecimento adquirido no curso?
3. Informações Médicas
Diabético:
FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO IFT - pag.2
Agradecemos o seu interesse pelos nossos serviços. Entraremos em contato assim que possível.
Atenciosamente,
 Instituto Florestal Tropical
contato: cursos@ift.org.br
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Hipertenso:
Toma remédio controlado:
2.9 A sua empresa aderiu formalmente o Programa do TAA - The Amazon Alternative? 
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