
 

 
 

  

   

 
 

 
 

 

 
Formação Cofinanciada  

O formulário de participante e as fontes dos dados serão arquivados no dossier técnico da operação 

UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração 
TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO 24 - FORMAÇÃO DE ATIVOS PARA A EMPREGABILIDADE 
TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO 1.08 - FORMAÇÃO MODULAR PARA EMPREGADOS E DESEMPREGADOS 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 
 

UFCD a inscrever:  ________________________________________________________________ Local:_________________ 

DADOS DO CANDIDATO A FORMAÇÃO 

Nome Completo 
 

Morada:   
 

                                                                 Localidade                                                  Código Postal:   
 

Naturalidade (local onde nasceu):                                         Nacionalidade (país onde nasceu):                                             Estado Civil:  
 

Documento de Identificação:              BI/CC □       Passaporte □        Outro □ Qual?   
 

N.º:                                                           Data Emissão                                               Data Validade:                           Local Emissão   
 

Data Nascimento:                                          Idade:                            NIF:                                                                       NISS:  
 

Telefone /Tlm                                                                                        E-mail   
 

 

 
 

 

Habilitações Completas:                                                                      Curso: 
 
 

Situação Face ao Emprego:      □  Trabalhador Conta própria     □ Trabalhador Conta Outrem □ Desempregado  
 

Profissão     
 

No caso de ser Desempregado inscrito no IEFP – há quanto tempo está em situação de desemprego (indicar n.º de meses): 
 

Está inscrito num CQEP?                                Sim □ Qual?                                                                                                                                Não □ 
 

Está a frequentar um processo de RVCC?                       Sim □  Não □              Já Esteve □  

NIB 
                     

 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO: 
Nome   
 

Morada   
 

Localidade:                                                                                                                     Código Postal:   
 

Telefone:                                                       Telm.:                                                      Nº Trabalhadores:   
 

E-mail  _______________________________________________________________________________________________ 
 

MOTIVOS  DA INSCRIÇÃO: 
 

 
 

DESTINATÁRIOS: 

Pessoas ativas, empregadas ou desempregadas – com 
Idade compreendida entre os 18 e os 66 anos. 
 
 

 

Os ativos empregados, com especial enfoque nos que 
estão em risco de perda de emprego. 
 

 

Os desempregados, incluindo os desempregados de 
longa duração, detentores de habilitações iguais ou 
superiores ao ensino secundário, que se encontram mais 
próximo do reingresso no mercado de trabalho. 
 

 

 

 

NOTA: Salvaguardar a percentagem mínima de 85% de 
participantes empregados, 15% de desempregados - 
por turma ou no total do projeto – gestão da entidade 
formadora. 
Não há limite à participação de candidatos detentores 
de habilitações escolares de nível superior em UFCD. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

(Nível da formação e habilitações): 

 

Documentos a entregar no ato da inscrição (cópias): 
 

- BI/CC ou outro documento identificativo 
- Número de Contribuinte;  
- Comprovativo de NIB/IBAN 
- Certificado de Habilitações;  
- Curriculum vitae;  
- Comprovativo em como está no ativo (cópia do 
recibo de vencimento ou declaração da entidade 
patronal atualizado) ou em como está no 
desemprego (declaração do IEFP). 

 

Formações de Nível 2 
- Empregados com habilitações escolares iguais ou 
superiores ao 6.º ano de escolaridade; 
- Desempregados com habilitações iguais ou superiores ao 
12º. Ano de escolaridade. 
 
Formações de Nível 4 
- Empregados com habilitações escolares iguais ou 
superiores ao 9.º ano de escolaridade; 
- Desempregados com habilitações iguais ou superiores ao 
12º. Ano de escolaridade. 

 

Observações: 
- A entidade formadora contactará os participantes antes da data de início do curso para confirmação da participação do mesmo. 
- A inscrição só será considerada definitiva após a assinatura do respectivo contracto de formação, que deverá ter lugar até à data do início do respectivo curso. 
- A entidade formadora reserva-se ao direito de adiar/anular qualquer acção de formação programada, para a qual não haja participantes suficientes, ou por qualquer outro motivo de gestão. 

 
Assinatura:                                                                                                                                                                         Data: 
 
A ACIS garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins directamente 
relacionados com o curso em que se inscreve. Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à DGERT, entidade acreditadora de entidades formadoras, para vir a ser auscultado 
sobre a qualidade da formação que irá frequentar assinale com “X”.  


