
FICHA DE INSCRIÇÃO

(FORMAÇÃO PROFISSIONAL ACOS)

IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Idade:

Data de Nascimento:        /        / Naturalidade: Concelho:

NIC Nº                              - Data de Emissão:        /        / Validade:        /        /

Arquivo: Número de Contribuinte:

Morada:

Código Postal: _____ - ___   ___________________ Freguesia:

Telefones:

Correio electrónico:

HABILITAÇÕES ESCOLARES:

<4 anos de escolaridade Bacharelato

1º ciclo (4º ano) Licenciatura

2º ciclo (6º ano) Mestrado

3º ciclo (9º ano) Outro   Qual?__________________

Ensino Secundário (12º ano)

SITUAÇÃO PROFISSIONAL:

Mão-de-obra Familiar Empresário Agrícola

Assalariado Eventual Desempregado

Assalariado Permanente Recém-Licenciado

Empregado por conta de outrém Outro   Qual?__________

Identificação da entidade patronal:

Nome:  ____________________________________

Morada: ___________________________________
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CURSOS A QUE SE CANDIDATA (Indicar por ordem de preferência)

1.º Curso:

2.º Curso:

3.º Curso:

4.º Curso:

Indique as razões porque está interessado em frequentar este(s) curso(s):

Indique o(s) meio(s) através do(s) qual(is) tomou conhecimento da abertura das inscrições para este(s) 
curso(s):

Rádio Jornais Folhetos Outros

É sócio da ACOS: Sim: (n.º __________) Não

Dia: ___ / ___ / ______

(assinatura)

Os  dados  constantes  desta  ficha  de  inscrição  estão  abrangidos  pelas  normas  nacionais  de  protecção  de  dados
pessoais não podendo ser divulgadas sem prévia autorização do formando.

Autorizo a divulgação dos meus dados pessoais – identidade e contacto – à DGERT para efeitos de uma eventual
auscultação por parte de Sistema de Acreditação. 

SIM NÃO

       

OBSERVAÇÕES (A preencher pelo Serviço de Formação Profissional)
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