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CURSO   

Designação  

Área de formação  

Local  

DADOS DO FORMANDO: 

Nome Completo  

Data de 
Nascimento 

dd-mm-aaaa sexo Masculino ☒ Feminino ☐ 

Nº Contribuinte  Naturalidade  

Nacionalidade  Distrito  

Documento 
Identificação 

Bilhete de Identidade ☐ 
Cartão de 

Cidadão☐ 
Passaporte☐ Outro☐ 

Número:  Data de Validade dd-mm-aaaa 
Vitalício

☐ 

Morada  

Código Postal  -  Localidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  

HABILITAÇÕES 

Habilitações 
Académicas 

☐3º Ciclo (9º ano) ☐ Ens. Secundário ☐ Bacharelato 

☐ Licenciatura ☐ Doutoramento ☐ Outro_________________ 

Curso/Área de 
Formação 

_____________________________________________________________ 
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Outras 
Habilitações 

______________________________________________________________ 

RESUMO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DE EMPREGO 

☐ Empregado ☐ Estagiário Função/Cargo  

☐ Desempregado ☐ Estagiário ☐ Reformado ☐ Procura 1º Emprego 

FATURAÇÃO 

Pagamento  ☐ Próprio ☐ Empresa  

Dados para faturação (se diferentes dos descritos acima): 

Designação  

Nº Contribuinte  

Morada  

Código Postal    -  Localidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  

Forma de 
Pagamento 

☐ Numerário ☐ Cheque Emitido à ordem da EISP Qualidade 

☐ Transferência Bancária  ☐ Outro _______________________ 
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De acordo com a Lei nº 67/1998, de 26 de outubro, respetivas atualizações e retificações (Lei n.º 103/2015, de 24/08) e 
Regulamento Geral de Proteção de Dados de 27 de abril de 2016, a EISP QUALIDADE Unipessoal Lda, garante a 
confidencialidade de todos os dados recolhidos. Os mesmos são tratados com a finalidade de emissão de certificados de 
formação, seleção de formadores, gestão e avaliação da relação contratual com a entidade, questões resultantes da 
atividade formativa, adaptação dos serviços às necessidades e interesses do formador e eventual divulgação de ações de 
formação da empresa supracitada. Os dados pessoais são também tratados para responder a questões, sugestões ou 
reclamações. 

Nos termos da legislação aplicável, o formador tem o direito de acesso, retificação e esquecimento/apagamento dos seus 
dados pessoais. O formador pode, em qualquer altura, opor-se ou limitar o tratamento dos seus dados, com exceção dos 
estritamente necessários à prestação do serviço. O Consentimento para o tratamento de dados é parte integrante desta 
ficha de formador, contendo informações importantes acerca do tratamento de dados, tendo que ser assinado pelo titular 
dos dados pessoais. 

☐ Autorizo a utilização dos dados pessoas para efeitos promocionais de formação. 

☐ Autorizo a utilização dos dados pessoais para efeitos de eventual auscultação, por parte de entidades oficiais, no âmbito 
da formação. 

☐ Autorizo a utilização dos meus contactos para informações acerca da formação ou da seleção de formadores. 

 

 

Assinatura:  Data:  

 


