
 

 

 

Os dados preenchidos nesta ficha serão utilizados exclusivamente para efeitos da organização da formação ficando garantida a estrita confidencialidade no tratamento dos mesmos. 
 

 FICHA DE INSCRIÇÃO DE FORMANDO/A 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome: __________________________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________ 

Localidade: ______________________________________ Código Postal: |__|__|__|__|-|__|__|__| 

Sexo:    M    F                 Data de Nascimento : |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|     

Idade:    15-19    20-24    25-34    35-44    45-49    50-54     55-64    +64  

Natural do Concelho de: _______________________________Nacionalidade: Portuguesa    Outra: __________________________ 

DOCUMENTOS E CONTACTOS 
Documento Identificação:    Bilhete Identidade    Cartão de Cidadão    Passaporte      Autorização Residência: 

Título de residência     Certificado de registo de cidadão da UE      Cartão de residência de cidadão da UE          Cartão de 

residência de familiar de cidadão da UE            Título de refugiado    Cartão do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Nº: |__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|-|__|__|__| Local emissão: __________________________ Válido até |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  

NIB: |__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__| Banco: ________________________________    

Nº Contribuinte: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Nº Segurança Social (NISS): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 E-mail: ________________________________________________________@____________________________________________________________ 

 Casa: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Emprego/Outro:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Telemóvel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|         

DADOS DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
Empregado(a) por conta de outrem      Empregado(a) por conta própria (trabalhadores independentes e profissionais liberais) 

       Profissão: ________________________________________Entidade Empregadora:________________________________________  

       Ramo Atividade: _______________________________________________________   Entidade Privada    Entidade Pública 

       Dimensão da empresa (trabalhadores efetivos):   1-9     10-49     50-250    +250  

 Desempregado(a):     À procura 1.º emprego     Desempregado(a) (mais de 1 ano)   Desempregado(a) (até 1 ano) 

 Reformado(a)     Estagiário(a)      Inativo(a) estudante  Inativo(a) doméstico   Outro Especifique:_____________________ 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS   *Correspondência aos atuais níveis de qualificação (Portaria nº.782/2009 de 23 de julho).   
 Inferior ao 4º ano 

 4º ANO (1.º Ciclo) 

 5º ANO 

 6º ANO (2.º Ciclo) 

 7º ANO 

 8º ANO 

 9º ANO  

(3.º Ciclo) 

 10º ANO 

 11º ANO 

 12º ANO  

(Via Ensino) 

 12º ANO (Via Dupla 

Certificação/Via Ensino 

com Estágio 

Profissional> 6 meses) 

 Cursos de 

Especialização 

Tecnológica  

(Pós-Secundário) 

 Licenciatura  Mestrado  Doutoramento 

NÍVEL 1* NÍVEL 2* NÍVEL 3* NÍVEL 4* NÍVEL 5* NÍVEL 6* NÍVEL 7* NÍVEL 8* 

AGREGADO FAMILIAR 
Nº de crianças dependentes: _______ (< 18 anos ou inativos/as entre os 18 e os 24 anos)          Nº de pessoas desempregadas: _______  
Nº de pessoas inativas: _______ (estudantes com 25 anos ou mais anos, domésticos/as, reformado/as, outros) 
 

ESTÁ INSCRITO EM ALGUM CENTRO QUALIFICA?   NÃO    SIM -  QUAL?: __________________________________________ 
EFETUOU CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL PELO MENOS UM ANO?    NÃO    SIM  
 

Sim, autorizo  Não autorizo, que os meus dados pessoais sejam utilizados para efeitos de auscultação sob a forma de inquérito, no 
âmbito dos procedimentos do Acompanhamento, por parte da  DGERT (entidade que regula o Sistema de Certificação). 

Declaro por minha honra, que todos os elementos constantes nesta Ficha de Identificação foram por mim fornecidos e são verdadeiros. 
 

                                        Assinatura (igual Documento de Identificação): _____________________________________________________     

ANEXOS  
Cópia BI + Cartão Contribuinte    OU  Cartão de Cidadão      Curriculum Vitae   Comprovativo habilitações literárias      

    IBAN (documento bancário) – se aplicável CAP/CCP – se aplicável  

CURSO              Códigos 
Formação de Formadores/as para obtenção de especialização em Igualdade de Género Área: 140 Nível: 6 

_____/_____/________ 



 

  

 

 
 
1 - CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE APÓS TÉRMINO DA INTERVENÇÃO (até 4 semanas) 

A - SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 
 
 Empregado(a) por conta de outrem  Empregado(a) por conta própria (trabalhadores independentes/profissionais liberais)   

 Estagiário(a) 

 Desempregado(a):     

 que está à procura de emprego      que não está a procurar emprego   

 Inativo(a):    

 estudante/em formação à procura de emprego     estudante/em formação que não está à procura de emprego   

 doméstico(a)/reformado(a)/outro à procura de emprego  doméstico(a)/reformado(a)/outro que não está á 

procura de emprego 

B - QUALIFICAÇÃO OBTIDA APÓS O TÉRMINO DA INTERVENÇÃO 
 Manteve     Aumentou      

 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE SEIS MESES APÓS TÉRMINO DA INTERVENÇÃO 

A - SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 
 
 Empregado por conta de outrem:  

 Situação laboral melhorou  Situação laboral manteve-se  Situação laboral piorou  

 

 Empregado por conta própria (trabalhadores independentes/profissionais liberais):  

Situação laboral melhorou  Situação laboral manteve-se  Situação laboral piorou  

 

 Estagiário(a)     Desempregado(a)    Inativo(a)  Estudante/em formação   

     

  

 


