FORMAÇÕES MODULARES
CERTIFICADAS
FICHA DE INSCRIÇÃO

1/2

Perfil profissional ____________________________________________________________________________
UFCD _______________________________________________________________________________________
nome completo sem abreviatura

Nome

indicar de modo claro a morada (rua, nº,

Morada de Residência

localidade, código postal completo)

Número

Andar

Código Postal

Localidade

fornecer pelo menos um número fixo ou

Telefone

fixo

telemóvel

móvel

E-mail

correio electrónico

Data de Nascimento

naturalidade e nacionalidade

Natural de

Nacionalidade

número, local, data de emissão ou validade e tipo

Documento de Identificação Número
local
BI

validade
Cartão de Cidadão

número de contribuinte

Número de Contribuinte

assinalar com um x

Sexo

nº identificação bancária (21 algarismos)

NIB

habilitações académicas

1º Ciclo (4º ano)

feminino

Passaporte

Título Autorização Residência

masculino

2º Ciclo (6º ano)

3º Ciclo (9º ano)

assinalar com um x apenas uma opção

Ens. Sec. (12º ano)

ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CERTIFICADAS
Programas de base ### Desenvolvimento pessoal ### Formação
de professores / formadores e ciências da educação ###
Artesanato ### História e arqueologia ### Gestão e administração ###
Ciências informáticas ### Indústrias do têxtil, vestuário, calçado e couro
### Materiais (indústria da madeira, cortiça, papel, plástico, vidro e outros)
### Produção agrícola e animal ### Saúde - programas não classificados
noutra área de formação ### Serviços de apoio a crianças e jovens ###
Trabalho social e orientação ### Hotelaria e restauração ### Turismo e
lazer ### Serviços de transporte

Bacharelato / Licenciatura

Mestrado / Doutoramento

[continuação]

situação perante o emprego
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Desempregado há mais de 1 ano

Desempregado há menos de 1 ano

assinalar com um x apenas uma opção

À procura do 1º emprego

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

situação profissional

Outra (especifique):

Profissão
Entidade Empregadora

trajectória de formação profissional

N.º de trabalhadores

Encontra-se inscrito em algum Centro Novas Oportunidades

Sim

Não

assinalar com um x

Qual? ___________________________________________________________________________________

Frequentou anteriormente cursos de formação

Se sim, indique os 3 mais recentes:

assinale todos os dias e todos os

Sim

ano

Não

designação do curso

Disponibilidade

horários que tem disponíveis para
frequentar a formação

Dia da semana

preencha o campo outro apenas se nenhum

Horário

09:30 > 12:30

Segunda

terça

14:30 > 17:30

quarta
19:00 > 22:00

quinta

sexta

Outro ____________________

dos outros horários lhe for conveniente

documentos entregues

Certif. Habilitações

declaração da entidade patronal,

Comprovativo da situação de emprego / desemprego

Doc. Identificação

NIF

Comprovativo de NIB

caso empregado/a; declaração do
centro de emprego, caso desempregado/a

A Rota do Guadiana garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não será
partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com a ação em que se inscreve.
Autorizo a Rota do Guadiana a utilizar os meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e contactos para efeitos de uma
eventual auscultação sob a forma de inquérito, no âmbito dos procedimentos de acompanhamento do sistema de acreditação, ficando
assegurada a proteção e confidencialidade dos dados fornecidos.
Caso autorize que os seus dados seja usados para o envio de publicidade sobre futuras ações, assinale esta opção.

Data de Inscrição
assinatura consoante doc. de identificação

Assinatura _______________________________________________________________________________

ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CERTIFICADAS
Programas de base ### Desenvolvimento pessoal ### Formação
de professores / formadores e ciências da educação ###
Artesanato ### História e arqueologia ### Gestão e administração ###
Ciências informáticas ### Indústrias do têxtil, vestuário, calçado e couro
### Materiais (indústria da madeira, cortiça, papel, plástico, vidro e outros)
### Produção agrícola e animal ### Saúde - programas não classificados
noutra área de formação ### Serviços de apoio a crianças e jovens ###
Trabalho social e orientação ### Hotelaria e restauração ### Turismo e
lazer ### Serviços de transporte

