
Ficha de Inscrição
(Agradecemos o preenchimento integral da Ficha de Inscrição com letras legíveis)

341 - Comércio 347 - Enquadramento na Organização / Empresa

342 - Marketing e Publicidade 811 - Hotelaria e Restauração

345 - Gestão e Administração 812 - Turismo e Lazer

346 - Secretariado e Trabalho Administrativo 862 - Segurança e Higiene no Trabalho

Empregado: Desempregado:

Efetivo Desempregado(a) há menos de 1 ano (NDLD)

Contrato a Termo À procura do 1ºEmprego

Outro:_______________________________________________ Está inscrito(a) num Centro Qualifica?

Por conta própria Qual?_______________________________________________

Nº Trabalhadores da Empresa:____________________________ Está a receber algum tipo de subsídio?

Setor de Atividade: ______________________________________ Qual?_______________________________________________

Se empregado, deverá preencher as informações abaixo solicitadas:

Telefone

S N

Código-Postal

Fotocópia do Documento de Identificação Currículo

Fotocópia NIF e Segurança Social Comprovativo de emprego/desemprego

Fotocópia do Certificado de Habilitações NIB

*Outros documentos que sejam obrigatórios em formações específicas serão solicitadas aos formandos

Site ACISAT Facebook ACISAT Contato Pessoal   Imprensa Outro: _____________________________

Morada Localidade

Documentos a apresentar no ato da inscrição

Como tomou conhecimento deste curso de formação?

Entidade Empregadora NIPC/NIF

Validade

TelemóvelTelefone

NacionalidadeDoc. Identificação

Nº Ident. Fiscal

Sócio

Naturalidade

Sexo Habilitações Literárias

Situação perante o Emprego

Área(s) em que se inscreve: 

Código Postal

Endereço de Correio Eletrónico (E-mail)

Morada Localidade

Data de Nascimento           IdadeNome 

S N

S N



Horário Pretendido: Laboral Pós-Laboral

Local onde pretende frequentar a formação: _______________________________ Nº de dias/semana: _________________

Época do ano mais conveniente: 

Garantia da Proteção de dados de acordo com a legislação em vigor:

A ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega, garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados. 

Os dados constantes desta ficha serão processados em base de dados informatizado para efeitos de receber informação sobre ações de formação desenvolvidas pela ACISAT, sendo tratados

de forma lícita de acordo com a legislação de proteção de dados pessoais (Lei n.º 67/98 de 26/10). Poderão ainda ser facultados à entidade acreditadora de entidades formadoras, para vir a

ser auscultado sobre a qualidade da formação que irá frequentar.

Disponibilidade para a formação

Tomei conhecimento da existência da plataforma SIGO e autorizo a que os meus dados sejam inseridos no(s) curso(s) em que me inscrevo.

Acompanhamento

Data Assinatura do Formando

Departamento de Formação da ACISAT

Declaro, sob compromisso de honra, a veracidade das declarações prestadas, autorizando o tratamento dos meus dados pessoais.

Data Assinatura

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre


