
     Ficha de Inscrição

Animadores de Atividades de Férias (OTL)

Identificação

Nome:

Morada:

Localidade:    Código Postal: -

Telefone/Telemóvel: Telefone Emprego:

email:

BI/CC/TR Nº: D. Emissão / 
Validade:

/ /   Arq.:

/ /

Naturalidade: Nacionalidade:

Nº da Segurança Social (NISS) Contribuinte N.º

Estado Civil: Data Nascimento / /

Entre 18 e 20 anos Entre 21 e 23 anos Entre 24 e 26 anos  + de 26 anos

Habilitações Académicas

1º Ciclo (4º ano) 2º Ciclo (6º ano) 3º Ciclo (9º ano) Ensino Secundário

Curso Técnico Bacharelato Licenciatura Outra Qual?

Especifique a Área de Formação de Base:

Situação Face ao Emprego

Estudante Escola:

Desempregado Inscrito no C. Emprego de: desde:

Trabalhador por Conta de Outrém: Empresário: Trabalhador Independente:

Situação Profissional 

Função: Grupo/Cat. Profissional

Nome da Empresa:

Morada: Cód. Postal -

Vínculo Laboral:   Contrato a termo   Contrato s/ Termo    Prestação de Serviços

Documentos a entregar (anexar os comprovativos solicitados)                    

Curriculum Vitae Detalhado Cópia do BI/CC/TR

Foto --- Certificado de Habilitações ---

Cópia do Cartão da Segurança Social Comprovativo da Situação Face ao Emprego ---



Cópia do Cartão de Contribuinte Outro. Especifique. ---

Disponibilidade para colaborar nos seguintes períodos:

Férias em Movimento - Páscoa 2023 3 a 14 de abril

Férias em Movimento - Verão 2023 3 a 21 de julho

Colónia de Férias Avós e Netos 24 a 28 de julho

Colónia de Férias Avós e Netos 31 de julho a 4 de agosto

Colónia de Férias Avós e Netos 7 a 11 de agosto

Critérios de priorização para seleção

Maiores de 18 anos
Formação de Monitores e/ou em Primeiros-socorros
Experiência de trabalho com crianças e/ou idosos
Disponibilidade para colaborar nas atividades programadas

Informa-se que os dados recolhidos se destinam unicamente para esta inscrição.
Tomei conhecimento dos critérios de seleção para colaborar nas atividades que me foram dadas a conhecer e autorizo a fotocópia do 
documento de identificação para efeitos de inscrição e utilização em caso de necessidade, no âmbito destas atividades.
O titular goza, em conformidade com a lei, de direito de acesso e de retificação dos dados agora cedidos. Os dados serão 
armazenados/arquivados para o fim acima mencionado, pelo período que o titular dos dados assim o entenda. Para o exercício desses 
direitos, tem de apresentar por escrito o pedido ao responsável da Junta de Freguesia de Encosta do Sol.

Data _____/_____/_____ Ass. Legível:
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