
      

DADOS PESSOAIS

Nome:(1)

Data de nascimento:(1) - - Idade (a 1 junho): anos

Cartão de Cidadão nº:(1) - - Nº Contribuinte:(1)

Morada: nº: andar:

Cod. Postal: - Localidade: 

Nº telemóvel:(1) Tamanho de vestuário: S M L XL (assinalar apenas 1 tamanho)

 E-mail:(1) 

IBAN: P T 5 0

Tem alguma situação de saúde (alergias, doenças crónicas, etc:) que deva ser do nosso conhecimento?

Não Sim, especifique:

Já participaste no programa Voluntariado Sintra Jovem?

Não Sim. Qual? 

Tens Formação do programa Voluntariado Sintra Jovem

Não Sim. Qual ano ? 

 Tens Formação do Coordenador de Equipas de Voluntários? 

Não Sim. Qual ano ? 

 Tens dominio em quais linguas estrangeiras? (podes responder a mais que uma opção)? 

Inglês Francês Espanhol Outra, especificar:

 Realizaste prova de competencias, numa lingua estrangeira, no programa Voluntariado Sintra Jovem?

Não Sim. Qual ano ? 

Encarregado e Educação

Nome:(1)

Nº telemóvel:(1) Parentesco: 

O contacto de emergencia é o encarregado de educação?

Sim Não. Especificar: Nº telemóvel:(1) Nome:

AÇÃO DE VOLUNTARIADO E TURNO 
Disponibilidade (podes responder a mais que uma opção) M - 09h00 - 14h00  T - 14h00 - 19h00

 I - Atividade de Animação / Apoio ao CCP

· 04/07 a 17/07 M T · 01/08 a 14/08 M T

· 18/07 a 31/07 M T 15/08 a 28/08 M T

21 912 93 80 secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt www.uf-cacemsmarcos.pt ufcacemsmarcos Rua Nova do Zambujal Nº9, 2735-302 Agualva Cacém

Voluntariado Sintra Jovem

Ficha de Inscrição - Voluntário

(1)Preenchimento obrigatório

□ Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, no ambito do 

Regulamento Geral de Proteção de dados - RPGD,  Regulamento n.º 2016/679 
do Paralemneto Europeu e do Conselho, aprovado em 27 de abril de 2016, 
com entrada em vigor a 15 de maio de 2018, podendo enquanto titular dos 
dados, exercer os meus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação 
ao tratamento, oposição e portabilidade em qualquer momento através de 
declaração escrita enviada para o e-mail secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt.   
 
Nº telefone: ____________________________  
 

Email__________________________________________

mailto:secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt


 I - Atividade de Animação / Apoio ao CCP

Descrição
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Voluntariado Sintra Jovem

• Apoiar a equipa do Centro Carlos Paredes no acesso ao edifício e espaços lúdicos; 
• Participar na dinamização de atividades de animação, lúdica e desportiva; 
• Distribuir panfletos informativos; 
• Zelar/vigiar os equipamentos e espaço exterior; 
•  Realizar formações no âmbito das manobras de cordas e escalada; 
•  Apoiar as iniciativas de atividades de aventura (Tiro com arco, escalada, orientação e BTT); 
•  Apoiar a montagem e desmontagem dos materiais de apoio; 
•  Apoiar a limpeza e manutenção do recinto. 
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