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NOTA:
Esta ficha de inscrição só será considerada válida se no ato da inscrição anexar TODOS os documentos solicitados.

IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR (preencher com letra maiúscula)

Nome_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Morada |_________________________________________________________________________________________

Localidade __________________________________________________________________________________________________

Código Postal |__|__|__|__|-|__|__|__|____________________________________________________________________

Telefone/telemóvel |__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail_______________________________________

B.I. / Cartão de Cidadão |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Validade |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

Idade |__|__| Data de Nascimento |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Sexo: Feminino Masculino

NIB |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Junta (-te) na Onda – 2022
Ficha de inscrição Monitor/Coordenador

Inscrição N.º
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SAÚDE (preencher com letra maiúscula)

Tem algum problema de saúde relevante para o trabalho a realizar? ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Tem algum �po de alergia? Sim Não

Em caso afirma�vo, especifique: ________________________________________________________________________

Existem algumas restrições alimentares? Sim Não

Em caso afirma�vo, especifique: ______________________________________________________________________

Contacto de emergência: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Grau de parentesco: ___________________________

Nome: ___________________________________________________________________________________________________________

|____________________________________________________________________________________________

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (preencher com letra maiúscula)

Habilitações literárias ____________________________________________________________________________________________

Estudante? Sim Não

Em caso afirma�vo especifique: ______________________________________________________________________

Estabelecimento de ensino ______________________________________________________________________________________

Ano |__|__|.º

Já par�cipou em algum projeto de a�vidades de verão? Sim Não

Se respondeu Sim,mencione em que ano e local (s): _________________________________________________________________

EQUIPAMENTO

Tamanho de t-shirt S M L XL
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PONTO DE ENCONTRO PARA PARTIDA E CHEGADA DO MONITOR

Pinheiro de Loures – Largo do Chafariz

Loures – Parque da Cidade

DOCUMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS NO ATO DE INSCRIÇÃO

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Fotocópia do Cartão do Cidadão/Bilhete de Iden�dade/Passaporte/Autorização de Residência (Par�cipante)

Fotocópia do Boletim de Vacinas do par�cipante (atualizado)

Curriculum Vitae (atualizado)

Certificado de registo criminal específico à função (atualizado e de acordo com a Lei 113/2009)

PERIODICIDADE E HORÁRIOS (escolha 1 ou mais turnos)

1.º Turno (27 de Junho a 01de Julho)

2.º Turno (04 de Julho a 08 de Julho)

FICHA INSCRIÇÃO Junta(-te) na Onda 2022
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DECLARAÇÃO

Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são
verdadeiras, assim como declaro conhecer as normas de funcionamento do Programa de OTL,
estando em plena concordância com as mesmas.

Declaro que os dados precedentes foram fornecidos livremente e correspondem à verdade.

Autorizo que sejam u�lizados pelos serviços da Freguesia de Loures, para todos os efeitos
inerentes à validação da inscrição. Autorizo que sejam tratados, em conformidade com o
Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 2016, sendo
conhecedor(a) dos direitos de que beneficio e comprometendo-me a respeitar os deveres
correspondentes.

Declaro ainda, que AUTORIZO NÃO AUTORIZO a recolha de registos mul�média
(fotos e vídeos), para fins exclusivamente relacionados com a divulgação e promoção das
a�vidades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Loures.

Loures, ______ de _______________ de ________

____________________________________________________

Assinatura
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A preencher pelos serviços

Documentosentregues:

Fotocópia do Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade/Passaporte/Autorização de Residência

(Participante)

Fotocópia do Boletim de Vacinas (atualizado)

Certificado de registo criminal específico à função (atualizado e de acordo com a Lei 113/2009)

Fichade inscriçãon.º |__|__|__| Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Hora____:____

Assinatura do/a colaborador/a

_________________________________________________
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