A NHK é um centro de formação que ao longo de vários anos tem ministrado um ensino de
alta qualidade que prepara profissionais para o mercado de trabalho de hoje.
Fundadaem 1995, rapidamente se tornou uma referência na sua área, sendo já o seu
trabalho amplamente reconhecido.
Para o sucesso da NHK, apostámos numa equipa sólida, de profissionais qualificados e com
comprovada experiência em Tecnologias de Informação.
Com centro de formação em Lisboa, a NHK oferece‐lhe uma formaçãopersonalizada, à
medida das suasreais necessidades.
Milhares de alunos, assimcomo empresas de renome nacional e internacional
frequentaram cursos na NHK, e muitos são os casos em que este facto veio acompanhado
pelo sucesso na carreira.
Mantendo‐se na vanguarda das Novas Tecnologias, criaram‐se serviços especializados com
a qualidade a que já o habituámos.
Pretendemos demarcar a nossa posição através da qualidade e credibilidade dos nossos
serviços e produtos.Criamos soluções integradas, à sua medida.
A NHK no mundo
O crescimento constante da NHK e aposta na excelência dos serviços oferecidos tornaram
possível um reconhecimento internacional, que trouxe consigo Clientes de todo o mundo.
Especialmente provenientes dos PALOP, estes Clientes, na sua maioria empresas, viram na
NHK a sua já reconhecida qualidade de formação, confiando‐nos a passagem adequada de
conhecimentos aos seus recursos humanos.
A NHK continua a crescer e a inovar os seus serviços, de modo a oferecer soluções cada vez
mais completas e competitivas.

Realização de Cursos de Formação Profissional nas Instalações da NHK principalmente na área de Informática e
Novas Tecnologias como complemento de formação pessoal / profissional.
Os associados da AP, bem como os seus familiares directos são garantidas as seguintes vantagens:
•
•

50%

Desconto de
sobre o montante total, por cada acção de formação profissional;
Oferta de manual, pasta, bloco de notas, disquete e esferográfica com a marca da NHK;

Nota:Estas condições não são acumuláveis com outras promoções que possam estar a decorrer na empresa
Estão excluídos deste âmbito os seguintes cursos:
•
•
•
•
•

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Curso de Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho;
Curso de Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho;
Curso Técnico de Electrónica de Computadores;
Outros cursos a definir aquando da inscrição dos formandos, que pela vertente financeira estejam fora do
âmbito protocolar.
Para usufruírem deste protocolo, os associados da AP devem‐se fazer acompanhar do cartão de associado e
do respectivo Bilhete de Identidade e a respectiva família devem apresentar no acto da inscrição, uma
credencial emitida pela Associação de Praças para o efeito e fazer prova da titularidade através da
apresentação do Bilhete de Identidade ou do cartão do cidadão

