Ficha de Inscrição
*Este documento só é utilizado quando não é possível utilizar o SIGO

Centro Qualifica Agrupamento de Escolas Templários, Tomar

Código: 1025244

Todos os campos desta ficha são de preenchimento OBRIGATÓRIO (Por favor, preencha com letra MAIÚSCULA)

Nº SIGO: _________

1. Dados Pessoais
Nome Completo: __________________________________________________________________________________________
Feminino ☐

Masculino ☐

Data de Nascimento: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Sexo:

☐ Identificação Civil (BI/Cartão Cidadão) Número: _______________________

Validade: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

☐ Autorização de Residência n.º:

Validade: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

☐ Passaporte n.º:
Número de Contribuinte:

Visto de entrada n.º:
____________________

Validade:|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nª Segurança Social: ____________________________________

Nacionalidade (País): _________________________

Naturalidade (Distrito): ___________________________________

Naturalidade (Concelho): ______________________

Naturalidade (Freguesia): _______________________________________

Morada: __________________________________________________________________________________________________
Código Postal (completo): _______/______

Distrito:_______________________ Concelho: ____________________________

Telemóvel: ___________________________ E-mail: _____________________________________________________________

2. Dados Profissionais
Empregado por conta de outrem ☐

Empregado por conta própria ☐

Entidade Empregadora: ________________________________
Morada: ________________________

Profissão: ___________________________________________

Código Postal: ______________ Localidade: ___________________________________

NIF. Entidade Empregadora: _______________________________
Reformado ☐

Doméstica ☐

Desempregado há mais de 1 ano ☐

Desempregado há menos de 1 ano ☐

Outra ☐
Desempregado à procura do 1.º emprego ☐

Se se encontra desempregado indique qual o centro de emprego a que pertence:

________________________________

3. Constituição do agregado Familiar
Nº de Pessoas do agregado familiar: _____
Nº de pessoas desempregadas no agregado familiar: ______
Nº de pessoas inactivas no agregao familiar (domésticos, reformados, estudantes com 25 ou mais anos, crianças dependentes menores do
que 18 e inactivos entre os 18-24 anos e outras pessoas que não trabalham ou estudam. _____

Nº de crianças dependentes existentes no agregado familiar menores do que 18, entre os 18-24 desde que vivendo com um dos pais _____
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4. Habilitações Académicas
☐ Último ano escolar/académico obtido: _____________________________________________________________________

5. Disponibilidade: Laboral ☐

Pós-Laboral ☐

6. Pretende concluir algum nível de escolaridade?

Indiferente ☐

Sim ☐

Não ☐

Qual? __________________________________

7. Formações pretendidas: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Pode manifestar o seu interesse na formação que gostaria de realizar, independentemente da oferta de momento)

Documentação
necessária



Documentação de identificação pessoal (BI e NIF, CC, Passaporte)



Certificado de Habilitações



Prova de emprego através de recibo vencimento ou declaração da entidade empregadora



Comprovativo de NIB/IBAN

Este documento constitui o 1.º passo para aceder aos serviços do CQ. Ao longo do percurso ser-lhe-ão solicitadas informações mais detalhadas. Será contactado, via
e-mail ou sms, com informações sobre as fases seguintes do processo. Solicite, sempre que necessário, apoio aos profissionais do CQ.
Em caso de não comparência após convocatória ou impossibilidade de contacto, o processo passa ao estado de “Suspenso”.

Tomar,

_______ de ____________________ de ________

O Candidato (a)

___________________________________
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O Centro Qualifica

________________________________________

qualifica@aetemplarios.pt

Telefone - 249310053

