
Identificação do participante

Nome

Morada

Localidade                                                                      Código postal

Telefone/telemóvel

Email

BI/Cartão de cidadão/Passaporte

Emissão/validade 

Idade                                  Data de nascimento                                                     Sexo

NIF                                                                                 IBAN

Habilitações literárias

Habilitações literárias

Estudante? Sim               Não

Em caso afirmativo especifique

Estabelecimento de ensino

Curso                                                                                                                                  Ano

Já participou em anos anteriores? Sim         Em que serviço?                                                     Não 

Que serviços gostaria de integrar

Gestão documental e arquivo     

Comunicação     

Juventude   

Desporto    

Cultura     

Educação  

Recursos humanos

Outros

TEMPOS  LIVRES
2017

OCUPAÇÃO
Jovens na Autarquia

FICHA DE CANDIDATURA

1/2

Serviços: escolha três opções indicando ordem de preferência de 1 a 3 (sendo 1 mais importante)

Áreas urbanas de génese ilegal

Transporte e oficinas

Consultadoria jurídica

Apoio aos OTL de verão

Ambiente

Turismo

Veterinário municipal



Turno

1) 3 a 31 julho

2) 1 a 29 de agosto

Forma de pagamento

Transferência bancária

Cheque

Declaração sob compromisso de honra

Declaro que junto todos os documentos assinalados abaixo e que tomei conhecimento das 

Normas de participação do programa de Ocupação dos Tempos livres: Jovens na Autarquia. 

Mais declaro, por minha honra, a veracidade das informações incluídas neste formulário.

Loures,              de                                    de 2017

Assinatura do participante

2/2

Documentos instrutórios, obrigatórios no ato da candidatura

> Documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte);

> Cartão de contribuinte;

> Fotocópia de comprovativo de residência;

> Fotocópia de comprovativo de habilitações literárias;

> Curriculum Vitae;

> Comprovativo do IBAN; 

> Declaração de compromisso de honra em como nada consta do registo criminal;

> Comprovativo de inscrição em centro de emprego da ascendência direta;

> Termo de responsabilidade (para os menores de 18 anos, devendo ser assinada 

pelo encarregado de educação);

> Documento de identificação do encarregado de educação (bilhete de identidade, cartão de cidadão 

ou passaporte - para os menores de 18 anos).

> Atestado médico comprovativo de aptidão física e psíquica

A preencher pelo Gabinete de Juventude

Documentos entregues:

> Fotocópia de comprovativo de residência;

> Fotocópia de comprovativo de habilitações literárias;

> Curriculum Vitae;

> Comprovativo do IBAN; 

> Declaração de compromisso de honra em como nada consta do registo criminal;

> Comprovativo de inscrição em Centro de Emprego da ascendência direta;

> Termo de responsabilidade (para os menores de 18 anos, devendo ser assinada 

pelo encarregado de educação);

> Atestado médico comprovativo de aptidão física e psíquica.

Ficha de inscrição nº                                                Data           /         /2017

Assinatura do/a trabalhador/a
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