
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- Cartão de Nadador-Salvador (ou documento equivalente)*

Cartão de Identificação N.º   _____________________________________

Entidade Emissora   ____________________________________________

Emitido em ________ / ________ / ________________

Válido até ________ / ________ / ________________

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) 

Outra (Especifique em observações) 

5- Situação na Segurança Social *

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

Sem inscrição na Segurança Social mas com disponibilidade para a realizar 

6- Observações

7- Declaração *

Castanheira de Pera, _____ de __________ de 2021 Assinatura conforme CC/Passaporte 

Anexar Fotocópia Autorizada:

- Cartão de Cidadão/Passaporte;

- Cartão de Nadador-Salvador;

- NIF e Cartão Seg. Social;

- IBAN.

Versão 2021.01

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

Praia das Rocas 
Recrutamento de Nadadores-Salvadores 

Ficha de Inscrição 

2021

Proponho a minha candidatura para a Função de Nadador-Salvador, 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



Instruções de Preenchimento 

Preencha a ficha de inscrição com letra legível, em maiúsculas de preferência. 
O Campo 6 - Observações, só deverá ser preenchido quando for caso disso. Os campos de 1 a 6, 
excluindo o anteriormente referido, são de preenchimento obrigatório. 

No campo 1 Identificação, caso não tenha e-mail, escreva: não tenho. Se em vez de Cartão de Cidadão, 
apresentar outro documento legal de identificação (carta de condução, passaporte) deve assinalar o 
facto em Observações (Campo 6). Neste campo deve mencionar, se já trabalhou em anos anteriores na 
Praia das Rocas e em que funções. 

Preencha esta ficha com atenção, uma vez que o seu preenchimento pode invalidar a sua 

inscrição. Se tiver dúvidas, esclareça-as. 

A 
·-�· 

Praia das Rocas 

Recrutamento de Pessoal 

Ficha de Inscrição 

2021 
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A - Nome completo. Na morada não 
esquecer o Cód. Postal 7 dígitos. 

B - NIF= Número de identificação
fiscal - Número de Contribuinte. 

C - Numa escala de 1 a 10 identifique 
as funções infra. 

D - Período em que está disponível 
para trabalhar na Praia das Rocas. Por 
exemplo: de 01/06/2021 a 20/09/2021. 

E - Indique a sua situação profissional
atual. 

F - Escolha um tamanho de t-shirt.

Nota: Dever-se-á fazer acompanhar 
dos originais dos documentos. 




