A preencher pelo CQ

FICHA DE INSCRIÇÃO

Número Interno

TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 1.08 – FORMAÇÃO MODULAR PARA
Inscrição Itinerante _______________________________

EMPREGADOS E DESEMPREGADOS

EM QUE SE INSCREVE
RVCC Escolar

UFCD/Curso:

- Nível básico (4º, 6º, 9º ano)



- Nível secundário (12º ano)



RVCC Profissional

Outra situação:

- Saída Profissional:

DADOS PESSOAIS:
Nome Completo:
Data de Nascimento:

Género:

Naturalidade (concelho):

Masculino:

Feminino:

Nacionalidade:

Morada completa:

-

Código Postal

Localidade:

Telefone:

Telemóvel:

Email:
Doc. Identificação Civil:

Cartão Cidadão:

Bilhete de Identidade:

-

Número:

Passaporte:

Outro:

Validade:

Nº Contribuinte:

NISS:

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
4º ANO
OUTRO

6º ANO

9º ANO

12º ANO

BACH/LIC

LIC (PÓS BOLONHA)

QUAL:

Está a estudar ou a frequentar uma ação de formação? ___________
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SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO
EMPREGADO:

DESEMPREGADO:

POR CONTA DE OUTREM
POR CONTA PRÓPRIA

HÁ MENOS DE UM ANO
HÁ MAIS DE UM ANO

Profissão: _________________________________________________

À PROCURA DO 1º EMPREGO
REFORMADO

Entidade Empregadora: ______________________________________

OUTRA:__________________________

Morada: ________________________________________________________
________________________________________________________

Data de início da situação face ao emprego: _____/_____/__________
Procura emprego após terminada a participação? ________________

AGREGADO FAMILIAR
Número de pessoas do agregado (incluindo o próprio)
Número de descendentes dependentes, no agregado (incluindo o próprio)
Número de pessoas desempregadas, no agregado (incluindo o próprio)
Número de pessoas inativas, no agregado (incluindo o próprio)
Documentos a anexar:
● Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias
● Comprovativo da Situação Profissional (Cópia do recibo de vencimento relativo ao mês anterior de inicio da ação ou declaração da
entidade patronal ou declaração da Segurança Social); Para formandos desempregados, entregar declaração emitida pelo IEFP;
● Número de Identificação Bancária (IBAN) (Obrigatoriedade de constar como titular da conta).
De acordo com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de
27 de abril de 2016, autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais para serem utilizados no processo inerente à presente
formação profissional, a sua utilização em plataformas de gestão física e financeira de projetos e emissão certificados na plataforma
SIGO, bem como a utilização dos meus dados pessoais pela Sicó Formação, S.A., entidade proprietária da ETP Sicó para divulgação
dos seus serviços e atividades.
Dou o meu consentimento à ETP Sicó para ceder os meus dados pessoais às entidades reguladoras, certificadoras e homologadoras
da atividade da entidade para efeitos de controlo, gestão e avaliação. Consinto ainda a recolha e a divulgação de imagens para efeitos
de promoção.
A ETP Sicó compromete-se a manter a confidencialidade, integridade e acessibilidade dos seus dados pessoais.
Declaro para os devidos fins que as informações constantes na presente ficha de inscrição são verdadeiras.
O não preenchimento correto dos dados indicados e a não entrega dos documentos obrigatórios necessários constantes desta
Ficha de Inscrição desonera a Entidade Formadora de qualquer responsabilidade relativamente ao pagamento de apoios,
quando aplicável, e emissão de certificados.

Data: ____/____/_____

Assinatura: ________________________________________
Técnico: _______________________________________
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