
Formulário de Participante 

A. Identificação da operação

B. Identificação do(a) participante

7 8

C. Identificação da ação/atividade da operação em que participa

D. Situação do(a) participante no início da ação

Está empregado(a) ou trabalha por conta própria?

Resposta:

Se respondeu "Empregado(a) por conta de outrem" ou " Empregado(a) por conta própria", avance para questão n.º17

Se não está empregado(a):

Está desempregado(a)?

Resposta:

Se respondeu "Não", avance para questão n.º16

Pessoa desempregada é aquela que, com a idade mínima de 15 anos, não sendo estudante a tempo inteiro, está sem emprego, encontrando-se disponível para trabalhar

e ativamente à procura de emprego.

12 Data de entrada 09-10-2020

Formação "Ser Voluntário em Espinho"

Data de nascimento4

Género5

Nacionalidade6

9 Número de identificação fiscal

10

Nome completo3

Número

Documento de Identificação

11 Número e designação

Formulário de inscrição

POISE-03-4235-FSE-000003

3.13-Formação e sensibilização para um voluntariado de continuidade

Código universal da operação                                                                                      1

Tipologia de Operações2

Caracterização do(a) participante

Tipo

Número de identificação da Segurança 

Social

Os dados reportados relatam a situação do(a) participante à data da entrada na primeira das ações/atividades em que participa.

13

14

(quando aplicável)
Entidade 

Empregadora:

Pessoa empregada é aquela que, com a idade mínima de 15 anos, trabalha para uma remuneração, lucro ou ganho familiar; inclui os profissionais dos setores das pescas e aquicultura

sem vínculo contratual, agricultores não-empresários, mão-de-obra agrícola familiar e os eventuais do setor agrícola.

Respostas possíveis: Sim; Não

Respostas possíveis: Empregado(a) por conta de outrem-Interno; Empregado(a) por conta de outrem-externo;

Empregado(a) por conta própria; Não estou empregado(a)  

Página 1 de 2



Formulário de Participante 

Formulário de inscrição

Se está desempregado(a), como se classifica?

Especifique:

Em que data se verificou a situação de desemprego?

Se não está desempregado(a):

Que tipo de Inativo é?

Resposta:

Resposta:

E. Contacto do(a) participante

F.

_____/_____/_______              _______________________________________________________________

Caso tenha respondido "Inativo - A estudar ou a frequentar uma ação de formação profissional" à pergunta n.º16 deverá responder "Sim".

Caso tenha respondido "Inativo - Outras" à pergunta n.º16 deverá responder "Não"

Respostas possíveis: Sim; Não

Assinatura do(a) participante

Nível de Escolaridade completo do(a) 

participante:
18

Validação da informação prestada

20

(ou do(a) representante legal do(a) participante menor não emancipado(a))

Declaro ser verdadeira a informação prestada presente ficha de inscrição.

Endereço de correio eletrónico (e-mail)23

22

19

16

Nível de Qualificação do(a) participante no 

âmbito do Quadro Nacional de Qualificações 

(QNQ):

Respostas possíveis: Inativo - A estudar ou a frequentar uma ação de formação profissional; Inativo - Outras

Morada

15

Respostas possíveis: Não sabe ler nem escrever; < 4 anos escolaridade;

1º ciclo (4º ano); 2º ciclo (6º ano); 3º ciclo (9º ano); Ensino Secundário;

Ensino Pós-Secundário não superior (ex CET Cursos de Especialização

Tecnológica); Cursos superiores de curta duração (ex TeSP Cursos

Técnicos Superiores Profissionais); Bacharelato; Licenciatura; Licenciatura

pré-Bolonha; Mestrado; Mestrado Pré-Bolonha; Doutoramento

Respostas possíveis: Nível 0 (Sem nível de qualificação); Nível 1; Nível 2;

Nível 3; Nível 4; Nível 5; Nível 6; Nível 7; Nível 8

Respostas possíveis: Desempregado(a) à procura do 1º emprego; Desempregado(a) à procura de novo emprego - Não

DLD; Desempregado à procura de novo emprego - DLD

Telefone

Está a estudar ou a frequentar uma ação de formação?

Educação/formação: aprendizagem ao longo da vida, educação formal ou atividades formativas tais como: interna (para pessoas empregadas), profissional, vocacional ou outras (cfr. 

definição do Guidance document – June 2015 – Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Fund).

21 Código Postal

17

Pessoa inativa é aquela que não faz parte da população ativa, no sentido em que não está empregada nem em situação de desemprego.
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