FICHA DE CANDIDATURA A MONITOR/AUXILIAR
CENTRO DE FÉRIAS DE CORUCHE 2019

REQUISITOS DE CANDIDATURA:
IDADE: Maior ou igual a 18 anos;
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Ensino obrigatório - 12º ano;
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ATÉ 14 DE JUNHO PARA centrodeferiascoruche@gmail.com:
✔

Ficha de Candidatura devidamente preenchida;

✔

Curriculum Vitae com Fotografia (até 10MB);

✔

Registo Criminal (caso seja selecionado).

ASSINALE A OPÇÃO CORRESPONDENTE:
 Inscrição para o 1º Turno (1 a 19 de julho)
 Inscrição para o 2º Turno (22 de julho a 9 de agosto)
 Inscrição para ambos os Turnos (1 de julho a 9 de agosto)
DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO
Nome:__________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _________________________

CC: ____________________________

NIF: ______________________________________ Nº carta de condução: ______________
Morada: ________________________________________________________________________
Localidade: ________________ ________________
Telemóvel: ________________ e-mail: ______________________________________________
FORMAÇÃO DO CANDIDATO
Área de ensino que frequenta: ______________________________________________________
Habilitações Literárias: _______________________ Ano de Ensino (caso se justifique): ______
Resumo da experiência na área:
1.______________________________________________________

ano: _______________

2.______________________________________________________

ano: _______________

3.______________________________________________________

ano: _______________

4.______________________________________________________

ano: _______________
Ver verso Ø

FICHA DE CANDIDATURA A MONITOR/AUXILIAR
CENTRO DE FÉRIAS DE CORUCHE 2019

DECLARAÇÃO
Declaro expressamente que os dados pessoais por mim prestados neste formulário são fidedignos,
precisos e completos, e que autorizo a Câmara Municipal de Coruche, a no âmbito da prossecução das
suas competências, recolher, tratar , armazenar, e nos termos da lei a divulgar com terceiros, os dados
pessoais dele constantes.
Nos termos da lei, considero-me informado que me é garantido, enquanto titular dos dados pessoais
tratados, a confidencialidade, o direito de acesso, retificação e eliminação dos meus dados pessoais tratados no
âmbito da presente recolha de dados. Para o efeito, caso pretenda aceder, retificar ou eliminar os dados
fornecidos, deverá contactar os serviços da entidade prestadora do serviço e/ou geral@cm-coruche.pt.
Concedo a minha autorização para o uso exclusivo dos serviços da entidade prestadora do serviço e da Câmara
Municipal de Coruche, dos meus dados de contacto, para que realizem contactos relacionados com este
serviço.

Assinatura:

Data:

