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1. dados pessoais

nome completo

morada [rua, nº porta]

data de nascimento

email

idade bi / cc nif telefone/telemóvel

código postal localidade

-

2. formação e experiência profissional

habilitações literárias 1º/2º Ciclo secundário licenciatura

disponibilidade total semana fim-de-semana férias escolares

sim [preencher quadro abaixo] não

nome evento ano participação

situação profissional desempregado com subsídio sem subsídio

tempo parcial tempo inteiro

estudante ano

função desempenhada

- -

já colaborou em algum evento?

3. área a que se candidata [colocar numeração por ordem de preferência]

bilheteiras [todos os dias de funcionamento do evento]

os horários de trabalho previstos para todas as áreas serão compreendidos entre as 09h00 e as 20h00

montagens/desmontagens [disponibilidade de segunda a sábado nos meses de novembro, dezembro e janeiro]

serviços de apoio (fraldário, gestão de público, loja oficial, entre outros...) [todos os dias de funcionamento do evento]

5. anexo [obrigatório]4. remuneração

ato isolado eletrónico

recibo verde eletrónico

isento de Iva ao abrigo do artigo

sujeito a IVA à taxa de %
%retenção na fonte sim, à taxa de

não

fotografia 
[caso não consiga carregar 
a fotografia enviar em anexo por 
email juntamente com esta ficha 
devidamente preenchida]

[clique aqui para carregar a fotografia]

Depois de preencher este documento, enviar para o email bolsaderecursos@feiraviva.com

curso

empregado profissão
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