
FICHA DE CANDIDATURA 2021/2022

Nome Completo

Nº Cartão de Cidadão

Data de Nascimento / /

Morada (rua,nº porta)

Código Postal -

Telefone (casa)

Telemóvel (candidato)

Outro contacto Nome

Email Enc.Educação

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)

Ensino Secundário Último ano escolar frequentado 

Última Escola frequentada ou a frequentar:

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria (referencial nº 811183)

Técnico/a de Restaurante / Bar (referencial nº 811184)

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (referencial nº 523080)

Técnico/a de Produção Agropecuária (referencial nº 621312)

Assinatura : __________________________________________ / /
(encarregado/a de educação ou candidato/a, se maior de 18 anos)

Documentos necessários: Documentos entregues

Cartão de Cidadão
Registo Biográfico (7º,8º,9º)

1 Fotografia atual

2021

Concluído A Concluir

A frequentar

Telemóvel (pai)

Telemóvel (mãe)

Nacionalidade

Nº Contribuinte

DADOS PESSOAIS DO/A CANDIDATO/A

DADOS ESCOLARES

OPÇÃO DE CURSO PROFISSIONAIL DE NÍVEL 4 (enumerar de 1 a 4, por ordem de preferência)

Reservado aos Serviços
Resultado:       Admitido/a  Não admitido/a 

Curso (código): _______________

O/A encarregado/a de educação ou o/a aluno/a, quando maior de 18 anos declara que:

- Fui informado/a que os dados pessoais constantes deste formulário serão tratados pela EPPV, para fins de pré-inscrição.

- Fui informado/a que, nos termos da lei, os dados constantes deste formulário poderão ser transmitidos aos organismos competentes do
Ministério da Educação e ao Fundo Social Europeu, em cumprimento de obrigações legais do estabelecimento de ensino.

- Fui ainda informado/a que para qualquer dúvida ou reclamação respeitante a dados pessoais devo enviar um mail para
serv.pedagogicos@feppv.pt e que tenho direito de reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Autorizo o Sistema de Acreditação a utilizar os meus dados pessoais relativos a identificação, imagem, endereço e contactos para
efeitos de uma eventual auscultação sob a forma de inquérito, no âmbito dos procedimentos do acompanhamento.

Rua Comendador Francisco José Barcelos, 14 - 9760-587 Praia da Vitória                  
Telefone: 295 540 902   Email: serv.pedagogicos@feppv.pt           
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