
dados pessoais

formação e experiência profissional

FICHA DE INSCRIÇÃO

desempregado [sem subsídio de desemprego] desempregado [com subsídio de desemprego]

nome completo

morada [rua, nº porta]

data de nascimento

email

[se sim, assinale com X]

idade

bi / cc nif

carta de condução carro próprio

telefone/telemóvel

código postal localidade

-

estudante [ano e curso]

2.1 situação profissional
ativo [profissão]

1º ciclo 2º ciclo

sim [preencher quadro abaixo] não

nome evento ano participação

3º ciclo ensino secundário [área]

função desempenhada

ensino superior [curso]

2.2 formação académica

- -

2.3 já colaborou com a feira viva ou com o europarque em algum evento?

2.4 experiência profissional
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- -

fotografia

disponibilidade

3.1 semana total parcial horário

3.2 fim-de-semana total parcial horário

Nota: Agradecemos que nos informe por email [mafalda@feiraviva.com], caso a disponibilidade aqui mencionada se altere.

altura nº calçado

tamanho da roupa

SXS M L XL

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

anexo fotografia de rosto e de corpo inteiro 
[enviar por email para mafalda@feiraviva.com]

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

data

RUA INTERIOR AO EUROPARQUE . 4520-153 SANTA MARIA DA FEIRA . PORTUGAL
+351 256 370 200 . INFO@EUROPARQUE.PT . WWW.EUROPARQUE.PT

fardamento remuneração

Contactos Úteis

Supervisora 
Administrativa 
e Financeira
Mafalda Almeida
915 220 819

facebook.com/europarque
40°55'44.8"N 8°34'36.4"W
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comprovativo de nib
[enviar por email para mafalda@feiraviva.com]
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