
 

 

INCUBADORAS SOCIAIS DE EMPREGO/EQUIPAS DE PROCURA DE EMPREGO 

Portaria n.º 205/2021, de 12 de outubro 

 

Ficha de Adesão 

 

1. DADOS PESSOAIS/CONTACTOS 

Nome: ___________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/____/____ NIF: _________________________________ 

Localidade da residência: ____________________ Concelho: ___________________ 

Telefone/telemóvel: ______________________________ email: ____________________________________________ 

 

2. SÍNTESE CURRICULAR 

 

Nível de escolaridade [completo] Área de formação / curso [caso se aplique] 

Sem grau de ensino ☐ Ensino pós-secundário ☐  

4.º ano ☐ Bacharelato ☐  

6.º ano ☐ Licenciatura ☐  

9.º ano ☐ Mestrado ☐  

11.º ano ☐ Doutoramento ☐  

12.º ano ☐    

 

Tempo de experiência Profissão(ões) exercidas [caso se aplique] 

Nenhum ☐ Entre 6 meses e 1 ano ☐  

Menos de 3 meses ☐ Entre 1 e 2 anos ☐  

De 3 a 6 meses ☐ Mais de 2 anos ☐  

 

Competências informática Noções Bom Muito Bom 

Microsoft word, excell, power point ☐ ☐ ☐ 

Internet ☐ ☐ ☐ 

Outros. Qual? ____ ☐ ☐ ☐ 

 

3. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Na sessão de divulgação das Incubadoras Sociais de Emprego realizada no Serviço de Emprego/Gabinete de Inserção 
Profissional __________________________________, tomei conhecimento dos seus objetivos e da metodologia 
aplicada no âmbito das Equipas de Procura de Emprego, pelo que pretendo participar na Equipa de Procura de Emprego 
da Incubadora Social de Emprego (ISE): ______________________________________, localizada no concelho de 
_______________________________________________ 

☐ No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor desde 25 de maio de 2018, autorizo o tratamento dos 

meus dados pelo IEFP, IP ou pela entidade promotora da ISE, para efeitos de seleção para integração na Equipa de Procura de Emprego. 

 

Assinatura*_____________________________________________    Data: __________________ 

* Ao assinar este documento, garanto que os dados fornecidos são verdadeiros e aceito que seja exigida documentação que ateste a 
sua autenticidade ou, na sua falta, que seja consultada pelos serviços do IEFP, IP ou pela entidade promotora da ISE. 
 
 
Preencha a ficha e entregue no Serviço de Emprego 


