Data
de entrada

Ficha de inscrição do candidato

Formação Modular

Nome do Curso:
Data/ local de realização:
Dados da Empresa
Nome:
Morada:
Código Postal:

-

Localidade:

Responsável RH/Formação:
Telefone:

Email:

NIF:

Dimensão Empresa:

0-9

10-49

50-250

+250

Dados Pessoais
Nome:
Morada:
Código Postal:
Documento de identificação:

-

Localidade:

Bilhete de Identidade

Cartão de Cidadão

Passaporte

Título de Residência

N.º Doc. Identificação:

Data de validade:

Nº Contribuinte:

Data Nascimento:

Natural de:

Nacionalidade:

Telefone:

Email:

Telemóvel:

Habilitações Literárias:

Situação Face ao Emprego:

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própria

Desempregado mais 1 ano

Desempregado menos 1 ano

Desempregado à procura 1º emprego

Função na Empresa:

Mais informações em www.dual.pt

Foi encaminhado por algum Centro Qualifica / CQEP / IEFP? Qual?
Como teve conhecimento desta formação?

Declaro ter sido informado(a) de forma clara, sobre as condições de participação na ação de qualificação indicada, o conteúdo
programático e horário de funcionamento, regalias e obrigações a que ficarei sujeito(a).
Data _____/_____/_____

Assinatura _____________________________________________________________

Documentação Necessária
Apresentação do Documento de Identificação

Fotócopia do Certificado de Habilitações

Apresentação do Cartão de Contribuinte

Comprovativo da Situação Face ao Emprego

Caso não autorize que os seus dados pessoais sejam usados para envio de publicidade sobre futuros cursos de qualificação,
assinale com um "X".

A DUAL garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não será partilhada com
terceiros e será apenas utilizada para fins diretamente relacionados com a formação da DUAL.
Esta formação é destinada essencialmente para empregados. Há um limite de 5% de participantes desempregados, pelo que a DUAL
irá efetuar a constituição das turmas de acordo com este critério
A DUAL reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização da ação de qualificação devido ao número insuficiente de participantes (<20).
A DUAL reserva-se o direito de transferir a inscrição para uma próxima ação no caso da ação em causa já se encontrar lotada
(no máximo 25 participantes por turma).

GOVERNO DA REPÚBLICA
PORTUGUESA

