FICHA DE INSCRIÇÃO
ATENÇÃO: OS ELEMENTOS SEGUINTES (1 e 2) SÃO FUNDAMENTAIS PARA QUE POSSAS
RECEBER A BOLSA A QUE TENS DIREITO. COLOCA O TEU NOME E MORADA BEM LEGÍVEIS E
TOTALMENTE COMPLETOS (incluindo o código postal com os três dígitos complementares, sem recurso a
zeros).
Documentos necessários: Fotocópia do Cartão de Cidadão (mediante autorização expressa); Comprovativo do
NIB; Comprovativo de morada (em nome do participante, exemplo: documento com os códigos do Cartão de
Cidadão/Carta do banco).
Jovens menores: Fotocópia do Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação (mediante autorização expressa).

Constitui condição de admissão seres portador do Cartão do Jovem Munícipe.

A – Identificação
1- Nome: ____________________________________________________________
2- Morada: _______________________________________________ N.º _________
Localidade: ________________________________________________________
Código Postal: 7480 - __ __ __

___________________________________

Data de Nascimento: ___/___/_______

Idade: ______

Telef.: _________ Tlmv.:____________ [Obrigatório o número pessoal]
e-mail: ___________________________________________
Cartão do Jovem Munícipe n.º: _______ [Obrigatório]
BI/CC n.º: ________________ Contribuinte n.º: _______________ [Obrigatório]
Número de Eleitor _________________ Freguesia ________________ [Obrigatório]
(Menores de 18 anos deverão colocar o número de eleitor do pai ou da mãe ou do representante do
poder paternal, assim como o respetivo nº de Contribuinte)

Contribuinte n.º: _______________ [Obrigatório]
IBAN: PT 50
(anexar fotocópia)

B – Habilitações Literárias
Habilitações literárias: ________________________________________________
Estudante? Sim

Não

Em caso afirmativo indica:
Estabelecimento de ensino que frequentas: _______________________________
Curso: ______________________________________________
Ano: ___________
C – Saúde
Tens algum problema de saúde relevante para as atividades a realizar? _______
__________________________________________________________________
Tens algum tipo de alergia? Sim

Não

Em caso afirmativo, especifica: _________________________________________
Contacto de emergência: ________________ Grau de parentesco: ____________
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D – Local de Atividade
Indica a(s) Freguesia(s) onde preferes participar no Programa Jovens em
Movimento - Avis 2018: ______________________________________________
E – Áreas de atividade
Classifica as áreas de atividade onde queres participar, de 1 a 9 por ordem de
preferência: (sendo 1 a primeira preferência e 9 a última) [Obrigatório]
Ambiente e Proteção Civil
Arqueologia
Biblioteca e Apoio à Leitura
– As atividades podem decorrer por turnos, podem ter lugar aos fins-de-semana e
feriados e desenvolver-se no espaço da Biblioteca e também noutros espaços
municipais.
Arquivo e Património Histórico
– As atividades podem decorrer por turnos e podem ter lugar aos fins-de-semana e
feriados.
Campismo/Turismo
– As atividades podem decorrer por turnos e podem ter lugar aos fins-de-semana e
feriados.
Desporto e Tempos Livres
– As atividades podem decorrer por turnos e podem ter lugar aos fins-de-semana e
feriados.
Museologia
– As atividades podem decorrer por turnos e podem ter lugar aos fins-de-semana e
feriados.
Serviços Urbanos e de Apoio à Comunidade
Sócio-Educativa

F – Períodos de atividade
Indica a tua disponibilidade para participares no Programa

1.º Período

De 18 de junho a 15 de julho

2.º Período

De 16 de julho a 12 de agosto

3.º Período

De 13 de agosto a 09 de setembro
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G – Opção pela área de atividade (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)
Indica as razões que te levaram a classificar as tuas preferências nas Áreas de
Atividade acima indicadas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

DECLARAÇÃO
Eu, abaixo assinado declaro que aceito as condições de participação no Programa
Jovens em Movimento 2018, como consta nas Normas.
Declaro, ainda, que são verdadeiras todas as informações incluídas nesta ficha.
NOME:_________________________________________________________
ASSINATURA: _____________________________

DATA: ___ / ___/ 2018
____________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
(OBRIGATÓRIO PARA MENORES DE 18 ANOS)

Eu,

____________________________________________________,

portador

do

B.I/CC n.º______________ e do Contribuinte n.º___________, declaro autorizar o/a
meu/minha ________________ (grau de parentesco) a participar no Programa Jovens
em Movimento 2018, nos termos das normas, que conheço.
Para qualquer eventualidade o meu contacto telefónico é: ______________
_________________, _____ de ________________ de 2018
Assinatura do Encarregado de Educação
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Documentos entregues:
Fotocópia:

Cartão de Cidadão do Jovem;

Fotocópia:

Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação;

Comprovativo de morada do Jovem;
IBAN

3

