FICHA DE INSCRIÇÃO

IM 028-4

(Preenchimento obrigatório de todos os campos em maiúsculas)

CURSO:

DADOS PESSOAIS

Nome: _____________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____-_____-_____ Naturalidade:______________________________________
Nacionalidade: ___________________________ Sexo (assinalar com x) F

M

Endereço:___________________________________________________________________________
Localidade: _________________________________________ Cod. Postal: _____-____ ___________

Documento de identificação (assinalar com x):
Cartão de cidadão

Bilhete de identidade

Passaporte

Número: __________________________ Emissão: _____-_____-____ Validade: ____-____-_____
N.º contribuinte (NIF): ____________________Tel. ______________ Telemóvel: _______________
N.º segurança social: ___________________ E-mail: ________________________________________
Habilitações literárias (assinalar com x)
Menos 4 anos;
Bacharelato

1.º ciclo (4.º ano);

2.º ciclo (6.º ano);

3.º ciclo (9.º ano);

_________________________ Licenciatura

Ens. Secundário

;

________________________________

DADOS PROFISSIONAIS

Empresa / Instituição: _________________________________________________________________
N.º trab. _______ Endereço: ____________________________________________________________
Localidade: ________________________________ Cod. Postal: _______-_____-_________________
Função ________________________________________
Telefone:_________________ Fax:_________________ E-mail:_______________________________
Tipo de Candidatura:
Empresa

Particular

Documentos necessários:
Fotocópia do documento de identificação
Fotocópia do cartão de Identificação fiscal
Condições de Participação:
- O pagamento da inscrição deve ser efetuado em cheque à ordem da Factor Segurança Lda, ou através de transferência bancária para NIB
003601759910000419160 (exceto tratando-se de inscrição em acções de formação co-financiada).
- Para mais informações sobre as condições de participação poderá consultar o Regulamento de Funcionamento da Formação Profissional da Factor
Segurança, disponível em www.factor-segur.pt – Formação Profissional – Normas sobre funcionamento da entidade.
PROTECÇÃO DOS DADOS:
Os elementos constantes nesta Ficha de Inscrição destinam-se à instrução do Dossier Técnico Pedagógico e divulgação de outros serviços da Factor Segurança. É
assegurado nos termos da lei, o direito de acesso para rectificação ou supressão de dados na Rua de Goa, 321, 4465-148 S. Mamede de Infesta.
 Não autorizo a divulgação dos meus dados pessoais, excepto para efeitos de acompanhamento pelas estruturas de gestão dos programas de cofinanciamento das acções e pela DGERT – Direcção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho.

Assinatura ________________________________________________________ Data: _______/______/______

Factor Segurança, Lda., R. Goa, 321, 4465-148 S. Mamede de Infesta – Tel: 22 955 83 24; Fax: 22 955 83 09; e-mail: shst@factor-segur.pt

