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Ficha de Pré‐Inscrição1 

1. Dados pessoais

Nome completo:   

Data de nascimento:    /    /     Sexo:   Masculino   Feminino   

Nacionalidade:    País de Origem:   

Naturalidade (Distrito):    Naturalidade (Concelho):   

Morada:   

Código Postal:    ‐  Localidade:   

N.º Identificação Civil: Data de Validade:    /    /   

N.º Identificação Fiscal: Nº Segurança Social   

Telefone: Telemóvel:   

Endereço eletrónico:

2. Outros Dados

Número de pessoas, do agregado (incluindo o próprio)

Número de descendentes dependentes, no agregado (incluindo o próprio)

Número de pessoas desempregadas, no agregado (incluindo o próprio)

Número de pessoas inativas, no agregado (incluindo o próprio)

Está a estudar ou a frequentar uma ação de formação (II)

3. Formação Académica

Sem Escolaridade   

Último ano de escolaridade frequentado:   Completo    Incompleto   

Última escola que frequentou:    Ano:   

4. Disponibilidade de Horário

Horário/Dia  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta 

Manhã

Tarde

Noite

Observação: se é desempregado poderá estar integrado(a) num grupo em horário laboral. 

1 Não substitui obrigatoriedade de registo no SIGO. 
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5. Situação Profissional

Procura 1º emprego 

Desempregado  Há menos de 1 ano    Há mais de 1 ano   

Data de início:    /    /   

Não ativo 

Data de início (Reformado):    /    /   

Empregado    Por conta de outrem    Por conta própria   

Se respondeu “empregado por conta de outrem” na questão anterior indique a sua situação: 

Contrato a termo certo (data fim ___/___/______ )    A termo incerto    Sem termo   

Data de início:    /    /   

Entidade empregadora atual:   

Morada:   

Código Postal:    ‐    Localidade:   

Profissão:    Setor:   

6. Fonte de Informação

6.1 Como tomou conhecimento do CQ da Escola Secundária de Rocha Peixoto? 

Ex‐formandos ou formandos. 

Jornais (meios de comunicação escrita). 

Rádios. 

Internet. 

Folhetos informativos. 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Outros. Quais?   

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante. 

Data :    /    /   

O(A) Candidato(a):   

Nota: Deverá anexar a esta ficha de pré‐inscrição a declaração de consentimento e cópia do certificado de 
habilitações. 
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