Entrada:
__________
Ficha de Inscrição Coordenadores e Monitores
(Consulta obrigatória de Condições e Requisitos em anexo)

Nome completo:

Morada:

Contacto telefónico:
E-mail:
Data de Nascimento:
Idade (a 1 de Junho de 2019):
Cartão de Cidadão n.º:

Validade:

Número Contribuinte:
Habilitações Literárias (concluídas):

Anos de experiência como Coordenador ou Monitor de Praia?
Onde?

Formação de primeiros socorros?

Sim

Não

Instituição?

Disponibilidade para ser Monitor / Coordenador:
1 a 12 de julho

15 a 26 de Julho

1 a 16 de Agosto

19 a 30 de Agosto

Observações:

TERMO DE RESPONSABILIDADE (preenchimento obrigatório)

Eu, _______________________________________________________________ declaro participar na
colónia de férias “Junta-te ao Verão 2019” promovida pela Junta de Freguesia do Lumiar, nas condições que me
foram indicadas, bem como declaro que não padeço de problemas físicos ou psíquicos que me impossibilitem de
participar nas atividades programadas, na equivalência ou na convivência em grupo.

Assinatura:_____________________________________________________________________________
Lisboa, ____/____/ 2019

O Funcionário:____________________________________

Anexos obrigatórios no ato de inscrição: Curriculum Vitae, Fotocópia do Cartão do Cidadão e Fotocópia de
Certificado de Habilitações.
Informações:
1. No caso de o candidato ser admitido para entrevista será notificado por e-mail ou telefone.
2. No caso de o candidato ser admitido terá obrigatoriamente de apresentar a seguinte documentação:
i)

Comprovativo de IBAN – Número Internacional de Identificação Bancária;

ii)

Registo criminal válido com menção expressa de funções que envolvam contacto regular com menores;

iii)

Declaração de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira;

iv)

Declaração emitida pela Segurança Social de situação contributiva regularizada

3. A ausência de algum dos documentos descritos é fator de exclusão.
4. A Freguesia do Lumiar assume um compromisso de privacidade e segurança das informações pessoais de cada
candidato. Os dados recolhidos neste formulário serão utilizados apenas para os fins acima indicados, única e
exclusivamente pela Freguesia do Lumiar e não serão cedidos a quaisquer terceiros. Nos termos da Lei, a qualquer
momento poderá solicitar o acesso e alterações dos seus dados, retirar o consentimento prestado neste formulário
ou solicitar a remoção/esquecimento total dos mesmos, enviando um e-mail com a respetiva solicitação para:
info@jf-lumiar.pt.

Autorizo a Freguesias do Lumiar a utilizar os meus dados, para futuras atividades, por email ou SMS.

