Rev.04: 21-10-2019

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
CENTRO QUALIFICA
1. Dados Pessoais
Nome completo:
Morada:
Código postal:
Telefone:
N.º B.I./CC:
Sexo:
F
N.º Seg. Social:
Naturalidade:

Localidade:
Email:
Validade:
Data de nascimento:

M

N.º Id. Fiscal:
Nacionalidade:

2. Situação face ao emprego
Data de início da situação face ao emprego:
/ /
Empregado/a por conta de outrem
Empregado/a por conta própria
Nome da entidade empregadora:
Morada da entidade:
Código postal:

Localidade:

Função que exerce:

Sector de atividade:

Desempregado/a
À procura de 1.º emprego
Desempregado/a (< 12 meses)
Desempregado/a de longa duração (> 12 meses)

Data de início da situação face ao desemprego:
Reformado/a
Data de início da reforma:

/ /

/ /

Tenho entre 15 e 29 anos e não me encontro a trabalhar, a estudar ou a frequentar qualquer tipo de formação.

1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
Outra:

5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano

3. Habilitações académicas
9.º ano
11.º ano
Frequência do 9.º ano
Frequência do 11.º ano
10.º ano
12.º ano
Frequência do 10.º ano
Frequência do 12.º ano

4. Nível de Qualificação
Nível de qualificação no âmbito do Quadro Nacional de Qualificações1:

5. Caracterização do agregado familiar
N.º de pessoas do agregado familiar:
N.º de pessoas desempregadas no agregado familiar:
N.º de pessoas inativas2 do agregado familiar:
N.º de crianças dependentes existentes do agregado familiar:

1

Nível 0 (sem nível de qualificação); Nível 1 (2.º ciclo do ensino básico); Nível 2 (3.º ciclo do ensino básico obtido no ensino regular ou por percursos de dupla certificação); Nível 3 (Ensino secundário
vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior); Nível 4 Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos
de nível superior acrescido de estágio profissional - mínimo de seis meses); Nível 5 (qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para o prosseguimento de estudos de nível superior);
Nível 6 (licenciatura); Nível 7 (mestrado); Nível 8 (doutoramento).
2
Consideram-se inativas as pessoas que não estão empregadas, nem desempregadas (Domésticos/as, reformados/as, estudantes com 25 ou mais anos de idade, crianças dependentes – inativos/as menores
do que 18 anos de idade, e inativos/as entre os 18 e os 24 anos de idade, desde que vivendo com pelo menos um dos pais - e outras pessoas que não trabalham nem estudam).
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6. Principais razões da inscrição (pode assinalar mais do que uma opção)
Qualificação profissional:
Necessidade de informação e orientação vocacional
Por encaminhamento da entidade:
Qualificação escolar:
6.º ano
9.º ano
12.º ano

Horário laboral

Folhetos
Jornais

Ou
tra
s:

Horário pós-laboral

7. Disponibilidade horária
Indiferente

8. Como tomou conhecimento do Centro Qualifica
Internet (website, redes sociais)
Outra:
Por indicação de familiares/amigos

Ciências Informáticas (word, excel,…)
Línguas estrangeiras
Hotelaria e Restauração
Cuidados de beleza
Floricultura e Jardinagem

9. Áreas de formação de interesse
Saúde
Trabalho Social e Orientação (geriatria,…)
Serviços de apoio a crianças e jovens
Produção Agrícola e Animal
Outras:

Assinatura:____________________________________________________________________Data: ___/___/20___
O Preenchimento da presente ficha assegura o cumprimento da lei de proteção de dados pessoais. Caso não aceite que os seus dados pessoais (identificação e contactos)
sejam disponibilizados para efeitos de divulgação de serviços/ações por parte da TURISFORMA, por favor assinale com um X. |__| Os seus dados pessoais (identificação e
contactos) podem ser utilizados para efeitos de eventual auscultação e verificação por parte da DGERT ou outra entidade reguladora.
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