BOLETIM DE CANDIDATURA

Programa Municipal de Ocupação
Temporária de Jovens
Processo Nº

Ficha de Candidatura
Nome: _____________________________________________

PROGRA MA MUNI CIPAL DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS - Candidat ura

1. Identificação do requerente

Nome:
Morada:
Código Postal:
Contactos:

7 2 3 0 -

BARRANCOS

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:
BI ou CC N.º:

Validade: ____ | ___ | ______

Estado Civil:

NIF:

NISS:

Data de Nascimento:

____/_____/______

Escolaridade:

Idade: ____
Área de Formação:

Estabelecimento de ensino:
Eleitor Nº:

Data Recenseamento: ____/_____/______

BARRANCOS

2. Composição e caraterização do agregado familiar do requerente

Nome

Requerente

Parentesco

Idade

Profissão

Rendim.
Mensal (€)

Obs.

Próprio

3 – Caraterização das áreas de interesse

Caso seja selecionado para participar no programa, identifique, por ordem de preferência, e descreva
resumidamente, as áreas em que gostaria de trabalhar:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________

PROGRA MA MUNI CIPAL DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS - Candidat ura

4. Declaração sob compromisso de honra:

Para os devido efeitos, declaro o seguinte:
 As declarações por mim efetuadas neste formulário correspondem à verdade e não omitem qualquer
informação relevante;
 Não me encontro a frequentar o ensino secundário geral, profissional ou artístico ou curso de formação
profissional por entidade formadora;
 Tenho disponibilidade para trabalhar dentro do horário de funcionamento do serviço onde for integrado;
 Tomei conhecimento do Regulamento do Programa Municipal de Ocupação Temporária de Jovens.
Barrancos, ______ de ________________ de 20___
Assinatura do requerente
_______________________________________________
(assinatura legível)

5 - Documentos a anexar obrigatoriamente: (Cópias autênticas ou autenticadas)

[ ]

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (CC);

[ ]

Cartão de Contribuinte, caso não tenha CC;

[ ]

Cartão de Eleitor ou Certidão do Recenseamento Eleitoral, confirmando a data de inscrição no mesmo;

[ ]

Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia de Barrancos, comprovando a composição do
agregado familiar;

[ ]

Documento emitido pela Segurança Social confirmando a situação de desempregada(o), há mais de 6
meses em relação à data de início da atividade (alínea c do art. 4º do Regulamento);

[ ]

Documento emitido pelo IEFP, confirmando a qualidade de desempregado e a data de inscrição;

[ ]

Certificado das habilitações literárias;

[ ]

IBAN: PT50 ______________________________________________________.
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