Entidade Formadora Acreditada pela Direção Regional Emprego e Qualificação Profissional –

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Educação e Cultura

DREQP

Ficha
n.º_________
_____/_____/_____

Ficha de Candidatura – Formador(a)
Disciplinas da Componente Sociocultural e
Científica Ano formativo 2018-2019

O funcionário
________________

1 – Identificação
Nome completo (maiúsculas):
Masc. 

Nacionalidade: ___________________ Data de nasc. ____ / ____ / ____

Fem. 

Naturalidade: ___________________________________________________

Sexo

Bilhete de Identidade
N.º: ______________ Arq.: ____________________________Emissão (data): ____ / ____ / ____
Cartão de cidadão n.º ___________________________ Prazo de validade: _____ / _____ / ____
Contribuinte nº _____________________________
Morada
Av./Rua/Praça: __________________________________________________n.º: _____________
Localidade: _________________________________________ Cód. Postal: _________ – ______
Telefone: _______________ Telemóvel: ______________ E-mail: _________________________
2 – Situação profissional (profissão, atividade / cargo, local de trabalho; desempregado;
reformado)

3 – Habilitações literárias (curso, grau académico e média final). É obrigatório anexar
comprovativo

4 – Tempo de lecionação (contado até 31 de agosto de 2018)
Nº total de horas no Ensino Profissional _______

Nº total de dias* no Ensino Regular ______
(*Apenas tempo de serviço no ensino regular)

(É sempre obrigatória a apresentação de comprovativos do tempo de serviço por disciplina, em
horas/dias, no ato de entrega da candidatura.)
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5 – Experiência profissional
Cargos já desempenhados no ensino regular e na formação profissional:

Cargos e funções desempenhados fora do âmbito do ensino e da formação profissional:

6 – Disponibilidade horária (de preenchimento obrigatório)
Tem disponibilidade total?

Sim 

Não 

Se respondeu não, indique qual a sua disponibilidade.

7. Disciplina(s) a que concorre
No Anexo 1, assinale as disciplinas a que pretende concorrer, indicando, à frente de
cada uma, o tempo de serviço em horas que lhe corresponde.
N.º total de disciplinas a que concorre: __________
É Professor Profissionalizado?
Sim 
Não 
Está, por decisão da DRE, inibido de concorrer às escolas públicas? Sim 
(Questão de resposta obrigatória)
Tem certificado de competências pedagógicas?

Sim 

Não 

Não 

Esta entidade formadora garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si
disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com o
curso em que se inscreve, respeitando as normas nacionais de proteção e confidencialidade de dados.

 Autorizo que os meus dados pessoais e profissionais sejam facultados à DREQP – Direção Regional do Emprego e
Qualificação Profissional, entidade Acreditadora, bem como a outras entidades formativas.

 Aceito de livre vontade informada e explícita que os dados constantes neste documento sejam registados para o
fim específico a que se destinam e possam ser tratados, armazenados e transmitidos à entidades competentes e às
organizações parceiras da EPC.

_____________________________, ________ de _____________________ de 2018
Assinatura: ____________________________________________________________
1.

Os candidatos poderão ser submetidos a entrevista.

2. A ausência de dados e / ou a prestação de falsas declarações poderão levar à
anulação da candidatura.
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Anexo 1
Nome: __________________________________________________Rubrica: _____

Disciplinas
Coloque um X à esquerda da(s)
áreas/disciplinas pretendida(s)

Disciplinas que integram vários cursos
1 – Língua Portuguesa
2 – Inglês
3 – Psicologia
4 – Economia
5 – Matemática
6 – Física e Química
7 – Educação Física
8 – Tecnologias de Informação e
Comunicação
9 – Área de Integração
10 – Alemão

N.º de
horas/dias de
lecionação
por disciplina

Observações
(Acrescente
informação relevante
para a sua
candidatura.)

