
1- Identificação *

Nome   _________________________                                                                    . BI/CC/Passaporte   ________________________

Morada   _____________________________________________________________________________________________________________________Cod. Postal   ________-______Localidade    _______________

Data de Nascimento  ______ / ______ / ____________Nº Telem.   ________________________________________________________NIF   ____________________________ 

Estado Civil   ______________________________________e-mail   _____________________________________________________                                          

Habilitações Literárias   _________________________________________________________________________________________         

Experiência Profissional   ________________________________________________________________________________________         

IBAN   ____________________________________________________Banco  ____________________________________________

2- Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa pouco disponível e 10 muito disponível, identifique o seu grau de

    disponibilidade para as funções infra *

Bilheteira

Portaria 

Comercial

Auxiliar  de Serviços Gerais

Auxiliar de Vigilância Aquática 

Atividades

Tratamentos de Água (Horário diferenciado) 

Restauração

Alojamento

3- Disponibilidade * 

Período de disponibilidade: de ______ /______ /___________ a ______ /______ /___________

4- Situação Profissional * 

Empregado 

Desempregado com inscrição no Centro de Emprego 

Desempregado sem inscrição no Centro de Emprego 

Desempregado candidato a 1º Emprego 

Estudante 

Coletado como Trabalhador independente (posso passar recibos) 

Pensionista de invalidez

Pensionista de idade

Outra (Especifique em observações) 

5- Jovem estudante contratado em período de Férias Escolares *

Ano de escolaridade ________________________________________Nível de ensino _______________________________________

Duração do período das férias escolares: de ______ /______ /___________ a ______ /______ /___________

_____________________________________________________________________________________________________________

Entidade(s) para quem trabalhou durante as férias escolares, em 2023: ___________________________________________________

6- Situação na Segurança Social * 

Com inscrição na Segurança Social com o n.º                                        .______________________________________

Sem inscrição na Segurança Social mas com disponibilidade para a realizar 

7- Observações 

Tamanho de Roupa S 

(T-Shirt) M 

L 

XL 

XXL

8- Declaração *

Castanheira de Pera, _____ de __________ de 2023 Assinatura conforme CC/Passaporte

Anexar Fotocópia Autorizada:

- Cartão de Cidadão/Passaporte;

- NIF e Cartão Seg. Social;

- IBAN.

Versão 2023.01

Praia das Rocas 
Recrutamento de Pessoal 

Ficha de Inscrição 

2023

 Número de entrada__________ Hora________:_______ Data:______/_______/_____________ 

Proponho a minha candidatura para a(s) Função(ões) presentes neste formulário, e declaro que as informações prestadas são verdadeiras, autorizando 

desde já a Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M. a confirmá-las em caso de necessidade, e a utilizá-las para a finalidade proveniente deste recrutamento, 

por um período de dois anos.

*preenchimento obrigatório

Reservado aos serviços

Nome do estabelecimento de ensino_________________________________________________________________________

No caso de ser bolseiro, indique se a bolsa é atribuída através da DGES, Segurança Social ou outra entidade:___________________


