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Nome                                    

 

                                    

 

Nº CC            -      Validade   /   /     

 

Naturalidade                                  

 
D. Nascimento   -   -     Email  

 

Nº Fiscal          Tlf           Tlm          

 

Morada                                    

 

                                    

 
C.Postal     -                          

Habilitações Literárias 

Habilitações Escolares   

Área  

Situação Profissional 

Desempregado            

Data do    /   /     

Desemprego          
Procura 1º Emprego  Desempregado há 

menos de 1 ano 
 Desempregado há 

mais de 1 ano 
 

Empregado  Empresário em Nome 
Individual 

 Profissional Liberal  

Outra. Qual?  

Empresa  

Nº Trabalhadores  Localidade  

Profissão  Categoria  

Departamento  

Desempenho de Funções 
Indiferenciadas  Contato com o público  Organiza. do trabalho 

autónomo 
 

Semi – qualificadas  Trabalho em equipa  Operações rotineiras  
Qualificadas  Autonomia na decisão  Especialista  

Curso MOTOSSERRA - MANUTENÇÃO, MÉTODOS E TÉCNICAS DE TRABALHO  
Data  Registo  Rubrica   
Processo de Seleção 
Código da ação 1 2 3 4   
       ___ / ___ / _____   

(1) Prioritário; (2) Apto; (3) Em condições de frequentar; (4) Não reune condições de frequência 
 

(Fotografia)     

Apenas para 
casos 

específicos 
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Curso 

A que curso se candidata? 

MOTOSSERRA - MANUTENÇÃO, MÉTODOS E TÉCNICAS DE TRABALHO 

Considerando os objetivos e o conteúdo do programa do curso, justifique a(s) sua(s) necessidade(s) 
especifica(s) de formação. 

 

 

 

Indique 3 tarefas / atividades que poderão ser melhoradas diretamente  pelos resultados do curso. 

 

 

 

Assinale os itens que melhor traduzem as suas expetactivas de resultados em relação ao curso a que se 
candidata.  

Desenvolver capacidades técnicas.  
Melhorar processos e métodos de trabalho utilizados, tendo em vista a eficácia.  
Melhorar o nível de eficiência profissional.  
Estimular o interesse para os processos apoiados nas tecnologias de informação.  
Melhorar conhecimentos no âmbito das tecnologias de informação.  
Melhorar atitudes e hábitos.  
Estimular a capacidade de adesão às alterações efetuadas na estrutura e/ou funcionamento.  
Reduzir custos operacionais.  
Prevenir acidentes de trabalho.  
Contribuir para eliminar ou dimunir os conflitos nos relacionamentos:  
com os colegas  com as chefias  

Contribuir para melhorar a integração: 
na empresa  na equipa de trabalho  

Possibilitar o contacto com novas técnicas ou processos adaptáveis à atividade: 
atual  futura  

Outras:  

Indique os últimos cursos em que participou. 

 

 

Que outros cursos pretende  frequentar? 

 

 

Todos os dados pessoais solicitados nas fichas de identificação constantes nos Dossiers Técnico-Pedagógicos são 
confidenciais e de uso exclusivamente interno, para efeitos de realização do Projeto de Formação. No âmbito do Sistema 
de Certificação e do Sistema de Verificação de Atribuição de Apoios Públicos à Formação Profissional, agradecemos a 
sua autorização para a divulgação dos seus dados pessoais (identificação e contatos) para eventuais auscultações por 
parte dos mesmos. 

 Autorizo   Não Autorizo 

 

  Data: _____/_____/_______  

 

__________________________________ 
Assinatura 

 


