
QP - Registo dos testes dos treinadores 
de esqui 

Registos de testes de formação comuns (TFC) 
no IMI 

Guia rápido – Funcionalidade principal do módulo 

Registo e partilha de informações sobre os treinadores de esqui que cumpriram os requisitos 
TFC 

 Após iniciar sessão, selecione a opção de menu Repositórios e Repertórios / Criar entrada 

 Escolha o formulário relevante: 

- Treinadores de esqui - Registo de testes técnicos – se apenas pretender registar o 

resultado positivo de um teste técnico 

- Treinadores de esqui - Prova de teste de formação comum (TFC) – para registar a prova 

de TFC, incluindo informações sobre o teste técnico ou os direitos adquiridos, se aplicável. 

 Preencha os campos do formulário, prestando atenção aos campos obrigatórios.  

 Clique em Guardar – o sistema irá guardar um «Projeto» do registo. 

 Clique em Ativar – esta ação irá tornar o registo visível para outras autoridades. 

Registo do cumprimento dos requisitos TFC com base no registo dos testes técnicos guardados 
no IMI 

 Abra o registo dos testes técnicos no IMI (através, por exemplo, da opção de menu «Pesquisa por 

formulário / Treinadores de esqui - Registo de testes técnicos») 

 Clique no botão Reutilizar os dados e selecione o formulário Treinadores de esqui - Prova de 

teste de formação comum (TFC) 

 Após preencher o formulário, terá apenas de Guardar e, de seguida, Ativar a entrada no IMI. 

Verificação de provas de TFC ou registos de testes técnicos no IMI – A pesquisa no IMI e o 
painel 

 Após iniciar sessão, selecione a opção de menu «Repositórios e Diretórios» / «Pesquisa por 

formulário» 

 Selecione o formulário relevante em função do que procura 

 Defina os critérios de pesquisa mais relevantes (por exemplo, Apelido / ID de registo TFC) e 

clique em Pesquisar. 

 Se a pré-visualização na parte inferior do ecrã não exibir informações suficientes, abra os dados 

da entrada a partir da lista de resultados de pesquisa. 



Criação de um relatório em PDF de uma entrada IMI 

 Na visualização completa de uma entrada individual IMI, clique no botão Imprimir (com um ícone 

PDF) e selecione a opção impressão IMI  

 Na janela de pop-up, selecione a língua em que deseja criar o relatório em PDF e assinale a casa 

respetiva se necessitar do relatório com uma assinatura digital do sistema IMI. 

 Assim que clicar em OK, o sistema gera um PDF que é disponibilizado e pode ser descarregado na 

opção de menu «Meus relatórios». 


