
 

 

 

 

(A preencher 

pelos Serviços) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Dados do Candidato  

Nome _______________________________________________________________ SIGO n.º _____________  

Morada ___________________________________________________________ Código Postal ________ - _______ 

Localidade _____________________________________ Naturalidade (concelho) ____________________________ 

Telefone ____________________/____________________ e-mail _________________________________________ 

BI/CC n.º ______________________ válido até ___/ ___/ ______ NIF (N.º Contribuinte) ______________________ 

Data de nascimento ____/ ____/ _______ NISS (N.º de Identificação da Segurança Social) ______________________ 
 

Habilitações  

Inferior ao 4.º ano ..….                             7.º ano ..………………                             11.º ano ……………...    

4.º ano ……………….                               8.º ano ……………….                              12.º ano incompleto ....     

5.º ano ……………….                               9.º ano ………………..                             12.º ano ……………... 

6.º ano ……………….                              10.º ano ……………......                            Outra ………………...                                       

   Qual? ______________________ 
 

Enquadramento / Motivação / Pretensões  

Como tomou conhecimento deste CQ? Internet         Jornais          Rádio/TV           Amigos/colegas         ANQEP  

Qual a Formação que gostaria de frequentar?_________________________________________________________ 

Horário preferido para vindas ao CQ: Manhã        Tarde        Noite           
 

Profissão  

Categoria ______________________________________ Setor Profissional _________________________________ 

Entidade empregadora: (Nome e Morada) ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

Situação face ao 

emprego 

5 - Desempregado à procura do 1º emprego  
6 - Desempregado à procura do 1º emprego – DLD  

6 - Desempregado à procura de novo emprego - Não DLD  
7 - Desempregado à procura de novo emprego – DLD  
10 - Empregado por conta de outrem – Internos  
11 - Empregado por conta de outrem – Externos  
12 - Empregado por conta própria  
30 - Inativo - A frequentar ações de educação ou formação  
31 - Inativo – Outros  

Data de início da situação face ao emprego  

NIF da entidade para onde houve encaminhamento (A preencher pelos Serviços)  
 

Atenção: Para que esta inscrição seja válida é obrigatório anexar cópia dos seguintes documentos: 

1) Cartão de Cidadão (ou BI + NIF + NISS) onde deverá escrever que autoriza a utilização de dados pessoais (pelo 

Centro Qualifica) para efeitos de melhoria das qualificações; 

2) Diploma / Certificado de Habilitações. 
 

 

_______________________, _______ de __________________ de 20______ 
 

O Técnico do Centro Qualifica, 
 

_________________________________ 

O Candidato, 
 

_____________________________________ 
 

A recolha dos dados pessoais integrados no presente formulário e o subsequente tratamento dos mesmos são da exclusiva responsabilidade do Centro Qualifica e têm como finalidade exclusiva a sua 

integração no dossiê pedagógico. Os dados recolhidos só serão transmitidos à entidade que financia o projeto ou para cumprimento de obrigações legais, ficando qualquer outra transmissão dependente do 

consentimento expresso do titular. O direito de acesso às informações pessoais poderá ser exercido presencialmente junto do CQ. A retificação, atualização, bloqueio ou apagamento dos dados poderão ser 

solicitados junto do CQ ou por qualquer meio escrito, incluindo correio eletrónico para o seguinte endereço: aesvouga@centroqualifica.gov.pt Os dados pessoais serão conservados apenas pelo período de 

tempo necessário ao cumprimento da sua finalidade. 


