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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 

NOME COMPLETO  

MORADA  

CÓDIGO POSTAL -  LOCALIDADE  

TELEFONE   FAX   TELEMÓVEL  

DATA DE NASCIMENTO   Nº B.I./CC - 
 DATA DE 

 VALIDADE 

 

NACIONALIDADE  
 NATURALIDADE 

 CONCELHO 

  NATURALIDADE 

 DISTRITO 

 

CONTRIBUINTE   NISS  

E-MAIL  

HABILITAÇÕES 

LITERÁRIAS 

 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

ATIVO FUNÇÃO ATUAL  

DESEMPREGADO > 12 MESES         < 12 MESES         À PROCURA DO 1.º EMPREGO 

Efetuou contribuições para a segurança social durante um período de pelo 1 ano? SIM                          NÃO 

* IBAN (PREENCHER APENAS NOS CASOS EM QUE EXISTE 

O PAGAMENTO DE APOIOS A FORMANDOS) 
-          -           - 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ONDE TRABALHA (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NO CASO DE FORMANDOS ATIVOS) 

EMPRESA / PROFISSIONAL LIBERAL  

RAMO DE ATIVIDADE  

MORADA  

CÓDIGO POSTAL - LOCALIDADE  

TELEFONE  FAX  TELEMÓVEL  

CONTRIBUINTE  EMAIL  

NÚMERO DE TRABALHADORES 1-9                               10-49                            50-249                         + DE 250 

AÇÕES DE FORMAÇÃO EM QUE SE INSCREVE: (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

 

 

COMO TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DESTA(S) AÇÃO (AÇÕES) DE FORMAÇÃO? (PREENCHIMENTO FACULTATIVO): 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A ANEXAR COM A INSCRIÇÃO: 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade + cartão de contribuinte (NIF)  

 Fotocópia do Certificado de Habilitações  

 Comprovativo de Ativo (Declaração da Empresa/Recibo) / Comprovativo de situação de desemprego – apenas quando solicitado 

 Comprovativo do IBAN  

 Expressamente autoriza e consente que seja realizada uma cópia integral dos documentos acima descritos, tal como cartão de cidadão e/ou 

bilhete de identidade destinam-se os mesmos apenas e exclusivamente para fins relacionados com o curso em que se inscreve. 
Sim Não 

Nos casos em que os formandos não autorizam a cópia integral dos documentos, os dados da ficha de inscrição serão considerados validados e 
autorizados pelos formandos. 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

▪ Caso os cursos não tenham o nº mínimo de inscrições a AEVC – Associação Empres reserva para si o direito de proceder à respetiva anulação; 

 
INFORMAÇÃO SOBRE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: 

 
Os dados pessoais são processados em base de dados informatizada, de uso exclusivo da AEVC para envio de 
informação sobre as atividades promovidas. Os dados são tratados de forma lícita, nos termos da legislação de proteção de dados 
pessoais (Lei nº 67/98 de 26 de Outubro). A informação não é disponibilizada a terceiros, salvo plataforma para efeitos de emissão 
de certificados (SIGO) e ao organismo financiador da formação, caso se trate de formação financiada. 

Os dados constantes deste documento são confidenciais. A única possibilidade de divulgação, servirá apenas para efeitos, de 

uma possível auscultação por parte do sistema de acreditação por parte dos visados/as. 

Autoriza e consente a divulgação destes dados, nos termos expostos? Sim  Não 

 
A ficha de inscrição, acompanhada das cópias de todos os documentos que fazem parte do processo individual do formando, destinam-
se a arquivo no Dossier Técnico-Pedagógico da ação de formação frequentada, e podem ser consultadas no âmbito de 
ações de controlo por parte das entidades responsáveis, nos termos da legislação nacional em vigor. 

 

No âmbito destas, os formandos poderão vir a ser contactados por estas entidades a fim de prestarem informações sobre a 
formação frequentada. Autoriza a cedência dos seus dados ao à DGERT para a Qualidade na Formação? Sim  Não 
 

Caso não pretenda receber informação complementar, assinale aqui, por favor 

 

 

DECLARAÇÃO: 

Declaro que tomei conhecimento e aceito as condições de frequência da ação de formação 

 
Data            O(A)Formando(a) 

 
 
 
_________________________________    __________________________________________ 
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