
DADOS PESSOAIS:

Nome:

_____________ - _______ - ___________________

E-mail:

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (assinale com um x):

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

Outro:

Se os anos referidos estão incompletos indique o n.º de disciplinas em falta:

CURSO PRETENDIDO:

Modalidade de Formação (assinale com um x):

Manhã Tarde Noite

3ª opção:

SITUAÇÃO PROFISSIONAL (assinale com um x):

EFA
Educação e Formação de 

Adultos

Cursos 

Profissionais

____________________________________________________________________________________________

  Concluídas no ano letivo: ________ /________

>12 meses

1ª opção:

2ª opção:

Empregado/a

12º ano

Outras Situações Desempregado/a

Data de Nascimento: _______/_______/__________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

*__________________________________________________________________________________________________

*

Profissão:

Entidade Empregadora: ____________________________________________________________________________

10º ano 11º ano

I.CFPM.12.01F

Morada: ___________________________________________________________________________________________

Telefone: __________________________ Telemóvel: __________________________  / __________________________ 

Licenciatura

__________________________________________________________________________________________________

Código Postal: 

Validade: _______/_______/__________

__________________________

Localidade: ____________________________

N.º ID Fiscal:

______________________________________________________________________________

Nacionalidade: ________________________________ Naturalidade: _______________________________________

Idade: ________

N.º ID Civil: ____________________ - ____________

Outra Especifique:<12 meses
À procura do 1º 

empregoPrópria de Outrem

Trabalhador/a por conta

Disponibilidade de Horário (assinale com um x): 

CEF
Cursos de Educação e 

Formação

Cursos de Aprendizagem UFCD
Unidade de Formação de Curta Duração

Ação Capacitar

Estrada Comandante Camacho de Freitas, 9020-148 Funchal
Telefone:(+) 351 291 701090
E-mail: geral.iq@edu.madeira.gov.pt



Informação e Orientação

Qualificação Escolar: 4º 6º 9º

12º

Qualificação Profissional

Data da sessão de acolhimento: ______/______/________

Documentos Entregues:

Cartão do Cidadão/BI - NIF:

Certificado de Habilitações e/ou Registo Biográfico:

   Assinatura do/a Trabalhador/a: _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Observações: ______________________________________________________________________________________________

Outra razão (indique qual): ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

O/A Técnico/a de ORVC: _____________________

Assinatura do/a Candidato/a  / EE*: _______________________________________     Data de Inscrição: ______/______/_______  

A preencher pelo Centro Qualifica:

A preencher pelo IQ, IP-RAM:

Os dados pessoais que integram o presente impresso, são recolhidos pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM),

entidade responsável pelo tratamento dos dados, no âmbito das suas atribuições, previstas no artigo 6.º do Decreto Legislativo

Regional n.º 6/2016/M, de 8 de fevereiro.

Para o efeito declaro que:

- Tomo conhecimento, por esta via, de que tais dados podem ser tratados internamente, pelos serviços que integram o IQ, IP-RAM, na

comunidade educativa ou por entidades privadas na condição de subcontratantes, por meios automáticos ou não, para os efeitos

definidos por lei, referentes à minha frequência / frequência do meu educando/a, nomeadamente os de controlo e acesso a serviços e

às instalações formativas/escolares, para efeitos de registo biográfico, fins pedagógicos (avaliação, assiduidade e certificação), para

acesso a benefícios sociais, se aplicáveis, registo de prova de frequência formativa/escolar para efeitos de abono de família, sendo

mantidos pelo período de tempo fixado por lei, regulamentado e estritamente necessário, sem prejuízo dos exercícios legais dos

direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição do tratamento e portabilidade dos mesmos, a solicitar junto ao IQ, IP-

RAM, bem como de reclamação e queixa a apresentar à CNPD, estando ciente que o tratamento dos dados referido é necessário para

a efetivação da pré-inscrição/inscrição/matrícula e o exercício das funções atrás indicadas. 

- Tomo conhecimento de que o fornecimento dos dados pessoais é necessário ao cumprimento de obrigações legais, ao exercício de

funções de interesse público e à celebração do contrato de formação e sua execução.

- Tomo conhecimento de que os dados pessoais podem ser transmitidos e tratados pelo Programa Operacional de suporte no âmbito

do cofinanciamento pelo Fundo Social Europeu, bem como pelo Observatório de Educação da RAM para fins estatísticos, em virtude

do cumprimento de obrigações legais e do interesse legítimo do IQ, IP-RAM e de terceiros, encontrando-se estas entidades

igualmente vinculadas ao respeito pelo direito à proteção de dados pessoais nos termos legalmente previstos.

- Tomo ainda conhecimento de que o presente documento, os documentos anexos e/ou as respetivas cópias acima anotados, serão

guardados no processo do formando/a aluno/a /meu/minha educando/a, que terá acessibilidade restrita, nos termos do

Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) – nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016. O

tratamento de dados pessoais para fins não previstos será motivo de informação ou consentimento, caso a caso, nos termos do RGPD.

Saída Profissional:

Outros: _____________________________________________________________________________________________

Indique as principais razões pelas quais pretende inscrever-se no Centro Qualifica:

Declaração do Instituto de Emprego da Madeira1:
1 - somente para as inscrições nas Ações Capacitar

Data do Teste: ______/______/______ às _____h_____       Data da Entrevista: ______/______/______ às _____h_____ 

Nível Básico

Nível Secundário

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

CENTRO QUALIFICA (a preencher apenas para as inscrições no Centro Qualifica):

*EE - Encarregado de Educaçao


