Ficha de inscrição
Curso Animador/a Sociocultural
Identificação
Nome: ___________________________________________________________________________________
BI/CC nº:_________________

Validade: ____/____/____

Nº de Identificação Fiscal: ______________

Data de Nascimento ____/____/____

Nº de Identificação da Segurança Social________________

ID IEFP: ______________
Naturalidade: ____________________

Nacionalidade__________________

Morada: __________________________________________________________________________________
Código Postal: _______-____

Localidade: _____________________________________________

Contacto telefónico: _______________________

E-Mail: ____________________________________

Informação Profissional
Habilitações Académicas: ________________________________________________
Situação face ao emprego
(Assinale, por favor, a opção que melhor caracteriza a sua situação atual)
Empregado

Entidade Empregadora: ______________________________________________________

Desempregado
Desempregado de longa duração (há mais de 12 meses)
Desempregado de curta duração (há menos de 12 meses)
Desempregado à procura do primeiro emprego
Outra situação

Data: ____/____/____

Qual? ___________________________________________

Assinatura: __________________________________________________

Documentos a anexar: Apresentação do Cartão de Cidadão; Cópia do Certificado de Habilitações; Cópia de comprovativo de situação
face ao emprego/prestações sociais (histórico da segurança social); Desempregados: Declaração de inscrição no IEFP (com ID);
Empregados: recibo de vencimento ou declaração da entidade empregadora; Comprovativo de IBAN (em nome próprio); Boletim de
Vacinas; Comprovativo de Morada (emitido pela Junta de Freguesia).

Autorizo que os dados constantes nesta ficha sejam processados informaticamente, assegurando-se, nos termos legais, o direito
de acesso a essa informação pelos seus titulares, bem como pelos organismos tutelares oficiais, para enviar comunicações
comerciais relativas aos produtos e serviços comercializados pela Célula Dinâmica – Unipessoal, LDA.
.
Sim

Não
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PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
- Informação sobre o tratamento de dados pessoais –
A Célula Dinâmica – unipessoal, Lda. com sede na Rua de Macau, 100, 4435-313 Rio Tinto|
Portugal, Telefone: +351 224 809 183, Email: celuladinamicasoutelo@gmail.com, enquanto responsável
pelo tratamento dos seus dados pessoais, está comprometida em proteger e assegurar a privacidade e
confidencialidade dos elementos informativos que trata.
Para este âmbito, os seus dados serão tratados para a finalidade de candidatura/matrícula,
sendo o tratamento dos seus dados lícito, uma vez que são necessários para a execução de um contrato no
qual o titular dos dados é parte (Art. 6.º, nº1, alínea b) do RGPD) e para o cumprimento de uma obrigação
jurídica a que o responsável pelo tratamento está sujeito (Art. 6º, nº1, aliena c) do RGPD).
Os dados tratados para a finalidade supra mencionada pertencem à categoria de dados de
identificação, dados de contacto, dados académicos, dados profissionais, dados bancários, e apenas
aquando da matrícula dados de saúde, nomeadamente boletim de vacinas.
A conservação dos dados será efectuada conforme a respectiva determinação legal. Os dados não
serão transferidos, excepto sob obrigação legal.
Enquanto titular de dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos
dados pessoais que lhe digam respeito, bem como o direito à sua rectificação, apagamento, limitação,
portabilidade, bem como o direito de se opor ao seu tratamento, verificadas as condições legalmente
previstas, e através do email celuladinamica@centrosocialsoutelo.org.
Assiste-lhe ainda, o direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção
de Dados (CNPD), caso entenda que o tratamento dos dados viola o regime legal em vigor.

CONSENTIMENTO PARA OUTRAS FINALIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS
Mediante o seu consentimento (seleccionando a/as opção/opções pretendidas) e tendo em conta a
informação prestada:
☐ Autoriza o envio de comunicações sobre a oferta formativa

Tratamento utilizando: ☐Correio
☐ Autoriza

da Célula Dinâmica – Unipessoal, LDA.
☐Telefone ☐Telemóvel ☐Email

o envio de informações sobre campanhas promovidas pela Célula Dinâmica – Unipessoal,

LDA.
Tratamento utilizando: ☐Correio ☐Telefone ☐Telemóvel ☐Email
Alertamos que só deverá dar o seu consentimento para as finalidades com as quais concorda.
Nos termos da lei, é-lhe garantido o direito de, retirar o consentimento para o tratamento dos
dados para as finalidades supra referidas, o que não invalida, no entanto, o tratamento dos dados
efectuado até essa data com base no consentimento previamente concedido.
Os dados utilizados serão conservados até retirada do seu consentimento, excepto se existir outra
finalidade que justifique a sua conservação.
Tomei conhecimento, e autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades por
mim assinaladas, nos termos acima referidos.
assinatura em ____/____/____
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