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FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

PROJETO POISE-01-3524-FSE-003233 TIPOLOGIA 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados 

ENT. PROMOTORA FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

ENT. FORMADORA ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

UFCD UFCD0767  UFCD0754  UFCD0778 

AÇÃO Nº 1 DURAÇÃO 125 horas 

DATA DE INÍCIO 24 de Junho 2021 DATA DE FIM 28 de Outubro de 2021 

    

DADOS PESSOAIS 

NOME 
   

RESIDÊNCIA    

CÓD.POSTAL   TELEMÓVEL    

D. NASCIMENTO   IDADE    EMAIL    

CC Nº    VALIDADE    

NIF     NISS    

NATURALIDADE    NACIONALIDADE    

    

    

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

< 4 anos de escolaridade ☐ 3º Ciclo (9º ano) ☐ Licenciatura ☐  

1º Ciclo (4 anoº) ☐ Secundário ☐ Mestrado ☐  

2º Ciclo (6 anoº) ☐ Bacharelato ☐ Doutoramento ☐  

    

SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Desempregado(a) 1º Emprego ☐  Desempregado(a) NDLD (<12 meses) ☐ 

Desempregado(a) DLD (>12 meses) ☐  Empregado(a) ☐ 

     

DADOS PROFISSIONAIS 

EMPRESA   FUNÇÃO    
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DOCUMENTOS ENTREGUES (CÓPIA) 

(a preencher pelos serviços) 

Certificado de Habilitações ☐ NIB/IBAN ☐  

Fotocópia do BI ou CC ☐ Situação Face ao Emprego ☐  

Atestado da JF para Sub. Transporte ☐   

 

Caro(a) Formando(a): 

Os seus dados pessoais, como nome, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, morada, código postal, contacto 

telefónico, endereço eletrónico, habilitações, profissão, situação profissional, empresa empregadora, número de cartão 

de cidadão ou outro documento de identificação, respectiva validade, e número de identificação fiscal, serão tratados pela 

escola Profissional de Leiria, pessoa colectiva nº 504 603 205, com sede na Rua da Cooperativa, S. Romão, Pousos, 

2414-019 Leiria, com as seguintes finalidades: 

a) Gestão da relação contratual entre as partes, incluindo, sem limitar, a gestão económica e contabilística, gestão 

administrativa, gestão de facturação, gestão de clientes, gestão de cobranças e pagamentos, histórico de 

relações comerciais; 

b) Emissão de certificado de frequência ou qualquer outra forma de prospeção em ação de formação através da 

plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa); 

c) Marketing direto ou qualquer outra forma de prospeção de mercado com a finalidade de promoção dos seus 

produtos e serviços; 

d) Poderão ser comunicados dados pessoais com a finalidade do cumprimento de obrigações legais, 

nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais, reguladoras, auditores financeiros e notários para 

conceder fé pública a documentos. 

 

Iremos conservar os seus dados pessoais durante os prazos necessários para dar cumprimento a obrigações legais: 

a) 5 (cinco) anos para dar cumprimento à obrigação legal de arquivo de toda a escrita comercial; 

b) Prazo superior a 5 (cinco) anos: 

i. Em caso de litígio judicial e até termo do mesmo; 

ii. Prazos de prescrição constantes da legislação comercial e civil, quanto a eventuais responsabilidades 

que possam derivar da relação contratual. 

c) Cumprimento do disposto na alínea c) do artigo 24.º do Decreto Lei n.º159/2014 de 27 de outubro 

 

Nos termos da legislação aplicável é garantido ao formando, a qualquer momento, o direito de acesso, rectificação, 

oposição ou eliminação dos seus dados, podendo fazê-lo remetendo comunicação escrita, indicando como Referência 

Proteção de Dados e identificando-se devidamente, para a Escola Profissional de Leiria, Rua da Cooperativa, S. Romão, 

Pousos, 2414-019 Leiria, ou para o email formacao@epl.pt, e de que a retirada do consentimento que tenha prestado 

para tratamento dos seus dados não compromete a licitude do tratamento com base no consentimento previamente dado. 

O formando tem ainda direito de submeter denúncias à Comissão nacional de Proteção de Dados. 

 

Data: _____ / _____ / _____ 

 

 

Assinatura do(a) formando(a) ____________________________________________________________ 

mailto:formacao@epl.pt

