FRESSforma
Ano 2021/2022
Número de Inscrição:

Número de SIGO:
FREQ. TOTAL

Área
C.EFA

UCFD

Artesanato

Curso EFA
Nível 4

215293-Artesão/ã das Artes e Ofícios em Madeira - Marceneiro/a Embutidor/a
215294-Artesão/ã das Artes e Ofícios em Madeira - Marceneiro/a Entalhador/a
215249-Técnico/a de Pintura Decorativa
12º ano - FORMAÇÃO DE BASE

DADOS PESSOAIS
Nome (completo)

-

Cartão Cidadão/OUTRO

Data de validade

...…/……../…..

N.I.F

Boletim de Candidatura

Nacionalidade

Data Nascimento ….……./……….….…./……..….

Cidade

Concelho

Distrito

Endereço
Código Postal ________ - _______ / _______________________

Telefone

E-Mail

Telemóvel

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Ano Escolaridade

9º ANO COMPLETO

10º C….

12º C…….. INC……..

OUTRA

INC….

11º C……. INC………….

Instituição de Ensino
Ano de conclusão

Classificação final

valores

Outra Formação

FREQUÊNCIA POR UFCD / HORÁRIO PRÓPRIO

Continua no verso

DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
Cópia do Cartão Cidadão /AUTORIZADO
/AUTORIZADO

Cópia do N.I.F
Boletim de Vacinas

Candidatos estrangeiros
Cópia da Autorização de Residência ou Visto
Passaporte
1 Fotografia
DOCUMENTAÇÃO ACADÉMICA
Original ou cópia autenticada do Certificado de Habilitações
Os candidatos titulares do ensino secundário podem, em alternativa, entregar
cópia autenticada da ficha ENES válida para o ano em que se candidatam.

Habilitações literárias obtidas no estrangeiro
Original ou cópia autenticada do Certificado de Habilitações:
Autenticado pelos serviços consulares ou embaixadas de Portugal com sede no país

Boletim de Candidatura

a que a habilitação diz respeito ou pelos serviços consulares ou embaixadas dos
países estrangeiros em Portugal, ou com Apostila de Haia, para os países que
aderiram à Convenção de Haia
Apresentar a respetiva equivalência ou reconhecimento de habilitações e diplomas
de sistemas educativos estrangeiros a habilitações do sistema educativo português

Onde pedir equivalência de habilitações estrangeiras do ensino superior - num estabelecimento de ensino
superior público ou na direção geral do ensino superior

Onde pedir equivalência de habilitações estrangeiras do ensino básico e secundário num estabelecimento de ensino básico e secundário da área de residência, ou através da Escola
Secundária Marquês de Pombal.
NOTA: A matrícula só se torna efetiva após o candidato entregar todos os documentos necessários.
Assinale com X como teve conhecimento do curso a que se candidata:
Comunicação social / Publicidade
Internet
Outras
Quais ?
Situação
profissional:

desempregado/a

reformado/a

outra

Lisboa, ______ de ________________________ de 2021

(Assinatura do Candidato)

(Assinatura da Secretaria)

Nota informativa: O curso completo de nível 4 corresponde a 1.300h + 210h de estágio integrado

