
      Ficha de inscrição  

1. A PREENCHER PELOS SERVIÇOS: 

         2. IDENTIFICAÇÃO DO/A FORMANDO/A: (todos os dados são de preenchimento obrigatório) 

3. DADOS PROFISSIONAIS: (Todos os dados são de preenchimento obrigatório) 

    

 

Curso:                                                                                                                       Duração: 

Local:                                                                                         Horário:   Laboral            Pós Laboral                       Das         às    

Data de Início:              de                              de    Data de Término:             de                              de 

 

 

Nome completo:    
 
Morada:   

Código Postal:                        -                             Localidade:  

Telemóvel:      E-mail:   

Data de Nascimento:           /        /   Naturalidade (Concelho/Distrito):                           Nacionalidade:   

Documento de Identificação Civil:     Bilhete de Identidade               Cartão de Cidadão                  Outro:   

N.º Documento de Identificação:                                Data de Validade:           /        / 

N.º Identificação Fiscal:                                               N.º Segurança Social:  

Habilitações Escolares: <4ºano             4ºano             6ºano            12º ano             Pós Secundário             Licenciatura             Mestrado           

Outra Situação:     Especificar o Curso:   

                                     Desempregado               1º Emprego                  Conta própria                Conta de Outrem             Outra Situação:   

                                      Data da Situação:         /        / 

 

 

Dados da 

Entidade 

Empregadora 

 

Nome da Entidade Empregadora:   

Morada completa:   

Setor de Atividade:         N.º Identificação Fiscal: 

Contactos:   Telefone:         E-mail: 

Dimensão em n.º de trabalhadores:   1 a 9                10 a 49                50 a 250                +250          

Profissão:  

Situação  

Atual 

Os dados constantes desta ficha serão processados em base de dados informatizada para envio de correspondência de divulgação das atividades desta entidade, sendo tratados 

de forma lícita de acordo com a legislação de proteção de dados pessoais; os dados registados não são acessíveis a entidades terceiras, à excepção do Sistema de Certificação 

de Entidades Formadoras para efeitos de eventual auscultação e auditoria de acompanhamento e pela plataforma de emissão de Certificados de Formação Profissional – SIGO 

(registo obrigatório) 

Caso não pretenda que os seus dados sejam registados na nossa base de dados, assinale aqui                           

Caso não pretenda que os seus dados sejam disponibilizados ao Sistema de Certificação de Entidades Formadoras, assinale aqui  
 

 

Assinatura: ___________________________________________________________      Data: _____/_____/________ 
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