
Filipa Gonçalves Almeida, 05/03/2018

      

Ficha de Inscrição - Auxiliares de Monitor

DADOS PESSOAIS

Nome:(1)

Data de nascimento:(1) - - Idade (a 1 de julho de 2022): anos

Cartão de Cidadão nº:(1) - - Utente nº (SNS):(1)

Morada: 

Cod. Postal: - Localidade: 

Nº telemóvel:(1) NIF: 

 E-mail:(1) 

Habilitações literárias:

EXPERIÊNCIA

Já foi Auxiliar de Monitor? Não Sim Onde:

Já participou nas colónias de férias organizadas pela Junta de Freguesia: Não Sim Em que ano?

Qual é a sua disponibilidade para ser Auxiliar de Monitor:(1)

1º Turno de 04 a 15 de julho de 2022 2º Turno de 18 a 29 de julho de 2022

Tem irmãos que pretendem participar na colónia:(1)

Não Sim

Observações:

Registo nº 215/DRLVT de 05/05/2014

Nota: No ato da inscrição terá de apresentar o Cartão de Cidadão

(1) Campos de preenchimento obrigatório. 

A preencher pelos serviços

Data: ______/_______/_______  Hora: _____ : _____

Nº de Entrada: __________________   

Funcionária_____________________________

Animar Cacém e São Marcos -
Férias de Verão 2022

TERMO DE RESPONSABILIDADE (preenchimento obrigatório)

Eu,_____________________________________________________________________________encarregado(a) de educação, de 

_______________________________________________,autorizo o meu educando a participar na colónia de férias do 

campo de férias  “Animar Cacém e São Marcos - Férias de Verão 2022”, nas condições que me foram indicadas, bem como 

certifico que não padece de problemas físicos ou psíquicos que o impossibilitem de participar nas atividades programadas, na 

equivalência ou na convivência em grupo. 

_______________, ____/____/_______  Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação______________________________________

Autorizo a União das Freguesias do Cacém e São Marcos a utilizar os meus dados, para futuras atividades, por email ou SMS.
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 Condições de inscrição:
✓ Idade entre os 15 e os 17 anos;
✓ Preenchimento de ficha de inscrição.

 Documento a apresentar com a ficha de inscrição:
✓ Fotocópia ou original do cartão de cidadão.

Locais de inscrição:
✓ Loja do Cidadão do Cacém - Praça Duque de Saldanha;
✓ Delegação de São Marcos - Centro Comercial de São Marcos loja nº14 (piso 1).
✓ Centro Carlos Paredes - Lúdico, Cultural e Desportivo - Av. Do Brasil - São Marcos

 Apresentar a seguinte documentação:
✓ IBAN - Número internacional de identificação bancária.

 Optar pelo recibo que vai utilizar: m Ato isolado m Recibo verde

Nota: Se o recibo for passado em nome de outra pessoa, maior de 18 anos, deverá também apresentar:

✓

✓

* Número de Identificação Fiscal da Junta de freguesia: 510 841 325

** A Junta de Freguesia contata preferencialmente por email, utilizando para isso o email que indicou na ficha 

de inscrição.   Esteja atento(a) ao email!

Declaração de não dívida à Segurança Social ou autorização para consulta da situação, no site da Segurança Social Direta, por 

parte da Junta de Freguesia*;
Declaração de não dívida às Finanças ou autorização para consulta da situação, no portal das Finanças, por parte da Junta de 

Freguesia*.

Se for selecionado (a) - INFORMAÇÃO
Os auxiliares de monitores selecionados, terão de obrigatóriamente**:

Com a INSCRIÇÃO


