FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCESSO DE RECRUTAMENTO
[PR 001/2021]
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Código da publicitação do procedimento
DRH_PR_001/2021

Código de candidato
A preencher pela entidade
empregadora

CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
Carreira

Assistente Técnico

_

Categoria Assistente Técnico

Área de atividade Animação Sociocultural

1. DADOS PESSOAIS
Nome
completo:

Data de
nascimento:

Sexo:

Masculino

Feminino

Nacionalidade:

Nº de Identificação da Segurança Social:
Nº de Identificação Fiscal:
Morada:

Código Postal:

Localidade:

Concelho de residência:
Telefone:

Telemóvel:

Endereço eletrónico:
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2. NÍVEL HABILITACIONAL
Assinale o quadrado apropriado:
01

Menos de 4 anos de
escolaridade

08 Bacharelato

02

4 anos de escolaridade
(1.º ciclo do ensino básico)

09 Licenciatura

03

6 anos de escolaridade
(2.º ciclo do ensino básico)

10 Pós-graduação

04

9.º ano (3.º ciclo do ensino
básico)

11 Mestrado

05 11.º ano

12 Doutoramento

06 12.º ano (ensino secundário)

13

07

Curso tecnológico /profissional/
outros (nível III)*

Curso de especialização
tecnológica

99 Habilitação ignorada

* Nível III : Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário)

2.1 Identifique o curso e /ou área de formação:

Código HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS
3.1 Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se
candidata:
Funções

Data
Início

3.2 Outras funções e atividades exercidas:
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Fim

4. FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SUBSTITUTIVA DO NÍVEL
HABILITACIONAL EXIGIDO
4.1 No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido,
indique a formação ou experiência profissional substitutiva.

7
5. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A comunicação dos dados pessoais solicitados na ficha de candidatura, designadamente o nome,
o contacto telefónico, correio eletrónico, morada e número de identificação fiscal e número de
identificação da segurança social, constitui um requisito necessário para a presente candidatura,
pelo que a recusa em fornecer os dados pessoais solicitados inviabilizará o seu prosseguimento.
Os dados pessoais recolhidos no âmbito do presente procedimento serão introduzidos em base
de dados própria da Bragahabit, EM, sendo geridos e utilizados exclusivamente por esta entidade,
que fica responsável pelo seu tratamento, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais,
aprovada pela Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto.
Nos termos do n.º 2 al. g) do artigo 12.º, a Bragahabit designa Encarregado de Proteção de
Dados (EPD) responsável por assegurar as relações com os titulares dos dados nas matérias
abrangidas pelo RGPD e pela legislação nacional em matéria de proteção de dados a Sra. Susana
Carvalho e poderá ser contactada através do e-mail: susana@bragahabit.pt
Os dados pessoais agora fornecidos serão conservados pelo prazo necessário à conclusão do
procedimento e serão apagados no prazo máximo de 6 meses após a sua conclusão.
O titular dos dados pessoais tem o direito de, a todo o tempo, solicitar à Bragahabit, EM o acesso
aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e
a limitação do seu tratamento, ou do direito de se opor ao tratamento.
Sendo os dados pessoais recolhidos necessários à manutenção da candidatura, o exercício dos
direitos supra descritos pode conduzir à exclusão da candidatura, sendo, em todo o caso, o titular
informado previamente das consequências do exercício desses direitos.
O titular tem direito à portabilidade dos dados pessoais.

☐

Declaro que presto o meu consentimento à BragaHabit, EM para o tratamento dos dados
pessoais por mim entregues, com vista à prossecução das finalidades acima identificadas,
expressamente autorizando que os serviços desta me contactem telefonicamente ou por sms
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para o contacto que agora disponibilizo, por correio eletrónico identificado nesta declaração ou
por expedição de correspondência postal para a morada identificada nesta declaração, para as
finalidades previstas no presente procedimento.

“

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.

Localidade:

Data:

Assinatura:

Documentos que à candidatura:

Currículo

Outros:

Certificado de habilitações
Comprovativos de formação
(Quantidade ____ )
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