
Programa  

Férias no Mundo da Criança  
Verão 2018 

 

Ficha de inscrição 

1. Identificação 
Coloca o nome e morada bem legíveis e totalmente completos. 

1.1 .  Dados Pessoais 

Nome:_____________________________________________________   Sexo:  Fem   Masc  

    Data de Nascimento:____/____/_____    BNº de Contribuinte: ______________ 

    NIB:|__| __||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

1.2 Contactos 

Morada: _________________________________________________________________________ 

          Código Postal: -  Localidade: _______________ 

Distrito: ________________ Concelho: ________________Freguesia:_________________ 

Telefone :_____________Telemovél:______________E-mail:_______________________________ 

(Os elementos anteriores são fundamentais para o recebimento da bolsa) 

 ( OBS: Colocar e-mail com letra legível, pois será o principal meio de comunicação utilizado para confirmação de 

seleção para o projeto, ccaassoo  nnããoo  oo  aacceeddaa  ddiiaarriiaammeennttee  aaggrraaddeecceemmooss  qquuee  nnããoo  oo    mmeenncciioonnee  nnaa  iinnssccrriiççããoo) 

 

2. Frequência Escolar 

Estudante?    Sim    Não   Em caso afirmativo, especifique: 

Estabelecimento de ensino: __________________________________________  Ano: __________ 

Curso: ____________________________________________________ 

A frequentar sistema de Ensino Profissional?     Sim    Não   Em caso afirmativo, especifique: 

Estabelecimento de ensino: ______________________________Curso: _______________________ 

3. Outras Informações que considere de interesse 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  



4. Regime de Ocupação 

Indica a disponibilidade Diária:         4 horas         7 horas 

Assinale, com 

um x, os 

turnos 

pretendidos 

Colocar (x) Período Inicio Fim Dias 

 1º Período 16-07-2018 27-07-2018 10 dias 

 2º Período 30-07-2018 10-08-2018 10 dias 

 3º Período 13-08-2018 24-08-2018 9 dias 

 4º Período 27-08-2018 31-08-2018 5 dias 

* O horário será sempre compreendido entre as 8h00 e as 19h00. 

 

 Experiência anterior em programas de Ocupação de Tempos Livres ou Outros: 

Ano: _____ Programa: ________________ Entidade : ________________Duração (dias): ________ 

Ano: _____ Programa: ________________ Entidade : ________________Duração (dias): ________ 

 

Declaro que todas informações acima descritas são verdadeiras, assim como li e aceito o Regulamento do 

Programa disponível no site da instituição.  

Consinto o tratamento dos meus dados pessoais, meramente para execução do projeto de verão. 

Assinatura:____________________________________________________________ 

Data:_______________________________ 

 

Eu, _________________________________________________________________________com o 

Bilhete de Identidade nº _______________________ emitido pelo arquivo de identificação de 

_______________em______/______/______ declaro que autorizo a participação de 

_____________________________ no programa Ocupação de Tempos Livres no termos do 

regulamento que tomei conheço. 

Assinatura:____________________________________________________________ 

Data:_______________________________ 

DECLARAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (PARA MENORES DE 18 ANOS) 


