Ficha de Candidatura
Application Form

Função a que se candidata | Position applied for

Nome completo | Full Name

Ficha de Candidatura
Application Form
Agradecemos que responda a todas as perguntas. Na eventualidade de não se aplicar a si a pergunta ou não exista
resposta, coloque apenas 1 traço horizontal. Só assim é possível uma filtragem eficaz ao seu perfil. Preencha em letra
maiúscula ou perceptível a qualquer leitor. Todas as informações são confidenciais e reservam-se a uso interno.
Please complete all fields in capital letters. If an answer is not applicable then please insert a horizontal line. Answering all
of the questions allows us to gain a precise and accurate profile of you. All information provided is strictly confidential and is
intended for internal use only.

1.

Nome completo | Full Name:
(Sublinhar o nome habitual | Underline first name)

2.

Morada | Address:
Tel.:
Telemóvel | Mobile:

E-mail:

(Qualquer mudança de morada dever ser comunicada | Any change of address must be notified)

3.

Nacionalidade | Nationality:
Data nascimento | Date of birth:

4.

Local de nascimento | Place of birth:

Número de Contribuinte | Fiscal number:
Número de Segurança Social | Social Security number:

5.

BI/ Passaporte | Identity Card/ Passport:
(número, local e data de emissão | number, place and date)

6.

Estado Civil | Family Status:
Solteiro | single

Casado | married

Viúvo | Widow

Nome do cônjuge | Spouse’s name:

Divorciado | Divorced

Separado | Separated

Profissão do cônjuge | Spouse’s occupation:

Filhos | Children:
1

2

3

4

(Indicar idade dos filhos | Indicate age of children)

Outras pessoas ao cargo | Other dependents:
7.

Nome do Pai | Father’s Name:
Nome da Mãe | Mother’s Name:
Pessoa a prevenir em caso de acidente | Next of kin to be informed in case of accident:

8.

Tel.:

5

9.

Educação | Education:
Estalelecimento | School

10.

Data de término | Finishing date

Grau conferido | Degree given

Língua materna | Native language:
Outras línguas | Other languages:
Lido | Reading
Bom
Good

Regular Fraco
Average Weak

Escrito | Written
Bom
Good

Regular Fraco
Average Weak

Falado | Spoken
Bom
Good

Regular Fraco
Average Weak

Bom
Good

Regular Fraco
Average Weak

Português | Portuguese
Inglês | English
Alemão | German
Francês | French
Outros | Others _____________
Outros | Others _____________
11.

Conhecimentos de Informática | Computer Knowledge

Windows
Word
Excel
Access
Outlook
Powerpoint
Project
Autocad
Internet
Outros | Others ____________________________________________________________________________
Outros | Others ____________________________________________________________________________
Outros | Others ____________________________________________________________________________

12.

Experiência Profissional | Professional Experience:
Indique funções que eventualmente tenha ocupado até agora, assim como, a experiência profissional adquirida. | Quote posts held in
the past as well as professional experience.

Emprego actual ou emprego mais recente | Present or most recent employment
Datas (de – a) | Dates (from – to) Duração – meses | Duration – months

Vencimento mensal líquido | Net monthly salary

Denominação da função (Título) | Category (Title):
Natureza das suas funções | Job description:
Nome e localização da entidade empregadora | Name and address of employer:

Referências | References:
Motivo de saída | Reason for leaving:
13.

Carta de condução | Drivers License:

Categoria | Category:

Transporte próprio | Own transport:

Sim | Yes

Não | No

Tem acomodação própria no Algarve | Own accommodation in the Algarve:

Sim | Yes

Não | No

Em caso de resposta negativa, tem possibilidade de ter alojamento
nesta região | If the answer is No, are you able to arrange lodgings in the area:

Sim | Yes

Não | No

14.

Indique, por favor, por que meio teve conhecimento
desta vaga | Please advise how you came across this vacancy:

15.

Condições Desejadas | Requested Conditions and Benefits:

Imprensa | Press

Outros meios | Any others

Função | Function:

Vencimento | Salary:

Outros | Other:

Disponibilidade (data) | Availability (date):

Quais são os seus passatempos? | What are your hobbies?
Quais são as suas ambições? | What are your ambitions?
Já visitou alguns países? | Have you visited any countries?

Sim | Yes

Não | No

Sim | Yes

Não | No

Quais? | Which ones?
Gosta de aprender novas matérias? | Do you like to learn new subjects?
Quais? | Which ones?
No seu entender, quais são as qualidades mais importantes para ser um bom profissional? | Which qualities
do you think are required to be a professional employee?

Qual o seu estado de saúde? | How is your health?

Grupo sanguíneo | Blood Type:

Doenças crónicas a registar (diabetes, miopia, etc.) | Cronical illnesses (diabetes, myopia, etc.):

16.

Declaração | Declaration:
Declaro que todas as informações aqui prestadas são verídicas. | I declare that all the information given in this
application form is correct.
Data | Date:

Assinatura | Signature:

O espaço abaixo destina-se a qualquer informação que queira mencionar | Any other information you might
want to mention:

