Ficha do/a Participante
Conforme Regulamento (UE) n.º 1304/2013, de 20 Dezembro 2013

Ação a que se candidata

Operação (a preencher pelos serviços)
1.Código Universal da Operação
2.Tipologia de Operação
3. Data início da operação apoiada pelo FSE
4. Data da entrada do/a participante na operação
5. Referência interna da ação

Identificação
6. Nome Completo
7. Data de Nascimento
8. Género:

Masculino

9. Nacionalidade:

Portuguesa

(aaaa/mm/dd)

Feminino
Outra

10. Concelho e Pais de Nascimento
11. Nº do Documento de Identificação
12. Data de Validade do Documento de Identificação

(aaaa/mm/dd)

13. Nº de Identificação Fiscal - NIF (9 algarismos)
14. Nº de Identificação da Segurança Social - NISS (11 algarismos)
15. Nº Bancário – IBAN (25 digitos)
16. Morada
17. Código Postal

18. Telefone

19. Endereço Eletrónico

Situação face ao Emprego
20. Empregado/a por conta de outrem

21. Empregado/a por conta própria

22. Frequenta estágio remunerado
23. Dimensão da Entidade Empregadora

1-9

10-49

50-249

≥250

24. Identificação da Entidade Empregadora
25. Morada
26. Código Postal
28. Setor Profissional

27. NIF
29. Profissão

30. Desempregado/a
31. Em que data se verificou a situação de desemprego?

FPC/FINS/4

(aaaa/mm/dd)

Escolaridade
32. Habilitações Literárias

Situação do Agregado Familiar
(Agregado familiar é o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, casamento ou outras situações
equiparadas, desde que vivam em economia comum. A composição do agregado familiar do/a participante inclui o/a
próprio/a )

33. Número de pessoas do agregado familiar do/a participante
34. Número de pessoas desempregadas do agregado familiar do/a participante
35. Número de pessoas inativas do agregado familiar do/a participante
(Domésticos/as, reformados/as, estudantes com 25 ou mais anos e crianças dependentes com menos de 18 anos ou
inativos/as entre os 18 e os 24 anos)

36. Número de crianças dependentes do agregado familiar do/a participante
(Menos de 18 anos ou inativos/as entre os 18 e os 24 anos)

Situação Sindical
37. Filiação Sindical:

Sim

Não

38. Em que Sindicato

Declaro a veracidade da informação prestada nesta Ficha do/a Participante.
Assinatura

Data

(aaaa/mm/dd)

Nota: O CEFOSAP garante a confidencialidade no tratamento dos seus dados. Estes serão utilizados para
fins estatísticos e para prestação de informação às entidades reguladoras e financiadoras dos projetos
formativos.
Documentos a apresentar no ato da inscrição:
- Cópia de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Cartão de Identificação Fiscal e Cartão de Identificação da Segurança Social
No caso dos estrangeiros comunitários, cópia de certificado de registo ou certificado de residência permanente;
No caso dos estrangeiros não comunitários, cópia do título de residência ou de permanência ou comprovativo de que foi iniciado o
procedimento para a obtenção da autorização de residência.
- Cópia de documento bancário, onde conste o IBAN e o nome do/a participante como titular da conta
- Declaração do Centro de Emprego, da Segurança Social ou Declaração do Próprio, quando não registado no Centro de Emprego
- Cópia de Certificado de Habilitações ou certificado de equivalência de estudos, no caso de habilitações obtidas no estrangeiro
- Declaração do Sindicato, no caso de associados de Estruturas Sindicais
- Curriculum Vitae, no caso das ações desenvolvidas nos serviços do CEFOSAP de Lisboa e Porto

Verificação dos Serviços:
Assinatura

FPC/FINS/4

Data

(aaaa/mm/dd)

