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Identificação 

Nome __________________________________________________________    

Data de Nascimento ____ / ____ / ________ Nacionalidade________________ Naturalidade ____________ 

N.º BI /CC/Passaporte ________________________ Válido até ____ / ____ / ________ 

N.º Contribuinte _________________    

Morada de Residência _____________________________________________________________________ 

Código Postal _________ - ______ Localidade ______________________           Telf. _________________ 

Email __________________________________________________________     Tlm. _________________ 

Tem viatura própria: Sim  Não  Carta de condução: Sim   Não     Categoria(s) ________________ 

 

Função(ões) a que se candidata 

 Operador de Limpeza 

 Servente 

 Canalizador/a 

 Pedreiro/a 

 Motorista de Viaturas e 

Equipamentos 

 Mecânico/a 

 Fiscal 

 Leitor/a 

 Administrativo/a 

 Fiel de Armazém 

 Outra: 

____________________ 

 

Disponibilidade para horários noturnos, fins-de-semana e feriados:  Sim          Não  
 

Formação 

Habilitações Literárias 

Formação escolar  

Cursos extracurriculares 
 

 

Situação atual: 

 Estudante      1º Emprego      Empregado      Desempregado      Outra: ________________ 

Experiência Profissional 
Empresa Função Data de Entrada Data de Saída 

  ___ / ______ ___ / ______ 

Motivo de saída:  

  ___ / ______ ___ / ______ 

Motivo de saída:  

  ___ / ______ ___ / ______ 

Motivo de saída:  

 

 Declaro, prestar, por este meio, o meu consentimento de forma livre e informada nos termos do disposto no 
art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril 
(RGPD), para a reprodução de fotocopia dos meus documentos de identificação, que contêm os meus dados 
pessoais, identificados no presente formulário, para as finalidades de gestão do processo de recrutamento e 
seleção e eventual contrato de trabalho. 

 Declaro que li e tomei conhecimento da Política de Privacidade da FAGAR, E.M..  

 Declaro serem verdadeiras as informações prestadas nesta candidatura, sendo responsável pelas 
mesmas. 

 

Data candidatura ___ / ___ / _____ Assinatura: _________________________________________ 
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De acordo com o seu direito à informação, previsto nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD), damos conhecimento de que: 

a) O Responsável pelo Tratamento é o Conselho de Administração da FAGAR, E.M.; 

b) O tratamento dos seus dados destina-se exclusivamente para a candidatura a posto de trabalho; 

c) Os dados recolhidos não serão facultados a entidades terceiras, somente em caso de preenchimento do posto de 
trabalho; 

d) Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, respeitando a sua 
conservação, as garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD; 

e) A legitimidade para proceder ao tratamento encontra-se prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º do RGDP; 

f) O titular dos dados tem o direito de solicitar ao Responsável pelo Tratamento o acesso aos dados pessoais que lhe 
digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao 
titular, ou o direito de se opor ao tratamento, bem como o direito à portabilidade dos dados, nos termos das leis que regem 
o tratamento de dados pessoais, através de contacto por correio eletrónico para mail@fagar.pt;  

g) O titular dos dados também tem o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, se 
entender que os seus direitos sobre os seus dados pessoais foram infringidos; 

h) O titular dos dados pode retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a 
licitude do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados se 
baseie no consentimento do titular ou seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de 
direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, interesses legítimos prosseguidos pelo 
responsável pelo tratamento ou por terceiros.  

 

Documentação a Entregar 

    Verificação RH 

Cópia do Documento de Identificação válido (CC / Passaporte / Tít. Residência)  

Cópia do Cartão de Contribuinte atualizado  

Cópia do documento Segurança Social atualizado  

Cópia do Certificado de Habilitações (Traduzido para língua portuguesa) (*)  

Cópia de Carta de Condução  

Cópia de Carta de Qualificação de Motorista (CQM) (Candidatura a Motorista de Viaturas 
e Equipamentos) 

 

Cópia do Certificado de Aptidão para Motorista (CAM) (Candidatura a Motorista de 
Viaturas e Equipamentos) 

 

Curriculum Vitae (Traduzido para língua portuguesa)  

 
 

Habilitações Literárias Mínimas Exigidas (*) 

Data de Nascimento do candidato H. Literárias Mínimas Verificação RH 

Até 31 dezembro 1966 4º Ano  

De 01 janeiro 1967 a 31 dezembro 1980 6º Ano  

De 01 janeiro 1981 até à data 9º Ano  

Ano Letivo 2009/2010 12º Ano  

 

Ano Letivo 2009/2010 – Alunos matriculados no 1.º ou 2.º ciclo do ensino básico ou no 7.º ano de escolaridade, 
estão sujeitos ao limite de escolaridade obrigatória até 18 anos. 
 

 
NOTA: A Ficha de Inscrição tem a validade de 1 ano, a contar da data da entrada na FAGAR, E.M. 
 
 
 



 

        Ficha de Inscrição 

 

Imp.071.9.2022/10/06 

Entrevista (a preencher pela FAGAR) 

Entrevista: Sim    Não  Data: ____ / ____ / _______ Hora: _____ h _____ min 

O Entrevistador: 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitido: Sim    Não  

 

Contrato (a preencher pela FAGAR) 

Tipo de Contrato: _____________________________________ Data de Admissão: ____ / ____ / _______ 

Duração de Contrato: __________________________________ 

Categoria Profissional: _________________________________________ 

Função: _____________________________________________________ 

Vencimento Base: ______________________ Subsídio de Alimentação: __________________________ 

Subsídio de penosidade e insalubridade: ______________________ 

Os Recursos Humanos (RH): 
 
Data: ____ / ____ / _________ 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


