FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
PROJECTO:
ENT. PROMOTORA

TIPOLOGIA:
ENT. FORMADORA

CNA - Confederação Nacional da Agricultura

CNA - Confederação Nacional da Agricultura

CURSOS EM QUE SE INSCREVE
CURSO
CURSO
CURSO
LOCAL

DURAÇÃO:
DURAÇÃO:
DURAÇÃO:

DADOS PESSOAIS
Nome

Géner
o

Data Nasc.

Morada

Nacionalidade

Código Postal

Localidade

Nº Identif.

Validade

Telef./Tlm

E-Mail

Naturalidade
Contribuinte

N.º Segurança Social
Origem CQEP (S/N)

Em qual?

HABILITAÇÕES (ASSINALE COM X)
Não sabe ler nem escrever

Ensino Pós-Secundário não superior

Licenciatura pré-bolonha

Menos de 4 anos de escolaridade

(ex CET Cursos de Especialização Tecnológica)

Licenciatura

1º Ciclo( 4º ano)

Curso superior de curta duração (ex TeSP

Mestrado pré-bolonha

2º Ciclo( 6ºano)

Cursos Técnicos Superiores Profissionais)

Mestrado

3º Ciclo( 9º ano)

Bacharelato

Doutoramento

Ensino Secundário (12º ano)

DADOS PROFISSIONAIS (ASSINALE COM X)
Empregado por conta de outrem-interno

Desempregado à procura do 1º emprego

Empregado por conta de outrem-externo
Empregado por conta própria

Desempregado à procura de novo emprego – não
DLD

Não estou empregado

Desempregado à procura de novo emprego – DLD

Inativo – A frequentar acções
de educação ou formação
Inativo - Outras

Desempregado desde? ________/_____/_____
Está inscrito no Centro de Emprego? (S/N)

Função desempenhada:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO (QUANDO EMPREGADO)
Empresa

Contribuinte

Morada

Telefone

Código Postal

Localidade

CAE:

Setor de Atividade:

N.º Trabalhadores da empresa

E-Mail

de 1 a 9

de 10 a 49

de 50 a 249

250 ou mais

SITUAÇÃO FACE AO SECTOR AGRÍCOLA (ASSINALE COM X)
Agricultor empresário

Trabalhador Agrícola Permanente

Agricultor não empresário

Trabalhador Agrícola Eventual

Outra: Qual?

Mão-de-Obra Agrícola Familiar
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DOCUMENTOS ANEXOS:
Documento de Identificação

Certificado de Habilitações

NIF

Comprovativo da Situação Profissional

Outros

NISS

Declaro ser verdadeira a informação prestada no Formulário de Participante e autorizo que os dados constantes deste documento sejam registados no
sistema de informação do fundo social europeu e que relativamente aos mesmos possam ter acesso as entidades previstas no modelo de governação
dos fundos europeus estruturais e de investimento para o período de 2014-2020, aceitando também ser contactado para confirmação dos elementos
prestados bem como de outros que se venham a revelar de interesse geral, no âmbito dos processos de monitorização e de avaliação do PO ISE.
Confirmo a veracidade dos elementos constantes desta ficha.
Data

Assinatura do Formando

_______________________________________________________

Nota: Declaro que autorizo a utilização dos meus dados pessoais nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, para efeito de tratamento informático dos processos e da
homologação, de apuramento estatístico e de acompanhamento da formação realizada a efetuar pela entidade certificadora.
De acordo com a Lei de Protecção dos Dados Pessoais (67/98 de 26 de Outubro), informamos que os dados fornecidos serão processados informaticamente, para
divulgação das nossas actividades, podendo ser facultados a outras entidades com a mesma finalidade. Os titulares dos dados podem solicitar a correcção, eliminação ou
bloqueio dos mesmos. Se não desejar que os seus dados sejam disponibilizados a outras entidades, assinale a caixa seguinte por favor
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