FOR
RMULÁRIO
O DE CAN
NDIDATUR
RA AO PEPAL – 5.ª EDIÇÃO
Decreto‐leei n.º 166/201
14, de 6 de novembro ‐ esstabelece o regime
r
jurídicco do PEPAL.
Portaria n.º 254/2014, de 9 de deze
embro – reguulamenta o PEPAL.
P
Portaria n.º 256/2014, de 10 de dezzembro ‐fixa o montante mensal da bolsa de estággio no âmbitto do PEPAL.
Portaria n.º 265/2014, de 17 de dezzembro ‐ fixaa o número máximo
m
de esstagiários na 5.ª edição do
d PEPAL.
Da
ata

Número do
o Aviso
1. IDENTIIFICAÇÃO DO
D ESTÁGIO
O

Entidade p
promotora
Local de reealização
Área de fo
ormação
2. DADOS
S PESSOAIS
S

Nome com
mpleto

Data de na
ascimento

Gén
nero:

Fem
minino

Masculin
no

Nacionalid
dade
Va
alidade

BI / Carrtão do
cidadão
N.º de identificação
o
fiscal

N.º de
d segurança
a
socia
al

Morada
Código posstal

Localidade

Concelho d
de residência
a
Telefone

Telemóvel

Endereço d
de correio
eletrónico
C

3. NÍVEL HABILITAC
CIONAL

3.1 Indiquee a média fin
nal do 12.º an
no
3.2 Indiquee a designação da licenciatura (confoorme certifica
ado)

3.3 Indiquee a designação da área da
d licenciaturra (conforme certificado)
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3.4 Indiquee a média fin
nal da
licenciaturra

3.5 D
Data de conclu
usão

3.6 Indiquee outros níveeis habilitacio
onais: Mesttrado

Douto
oramento

4. CANDIDATO(A) PO
ORTADOR(A
A) DE DEFIC
CIÊNCIA OU
U INCAPACIIDADE SUPE
ERIOR A 60
0%
(No caso de não se encontrar
e
nesta
n
situaç
ção, continue o preenc
chimento no
o ponto 5.)

É candidatto(a) portado
or(a) de deficciência ou inccapacidade superior a 60%
% e pretendee beneficiar do
d regime
previsto no
o n.º 5 do arttigo 5.º do Decreto‐Lei
D
n. 166/2014, de
e 6 de novem
mbro?

SIM

NÃ
ÃO

* Em caso
o afirmativo, terá que aprresentar os do
documentos comprovativo
c
os do grau dee incapacidad
de.
5. SITUAÇ
ÇÃO FACE AO
A EMPREG
GO

5.1 Enconttra‐se em quee situação fa
ace ao empreego?
À procura do 1.º empreego

Desemprega
ado(a) à proccura de novoo emprego

5.2 Enconttra‐se inscrito
o como desem
mpregado (àà procura do 1º. emprego ou à procuraa de novo em
mprego) nos
serviços do
o Instituto dee Emprego e Formação Prrofissional, I. P. (IEFP, I.P.)?

SIM

NÃO
O

6. SITUAÇ
ÇÃO FACE AO
A ENSINO
O E FORMAÇ
ÇÃO PROFIS
SSIONAL

6.1 Enconttra‐se inscrito
o(a)/matricu
ulado(a) no ssistema de en
nsino ? SIM
6.2 Enconttra‐se a realizzar formação
o profissionaal?

SIM

NÃO
O

NÃO

7. FREQU
UÊNCIA DE ESTÁGIOS FINANCIAD
DOS

7.1 Frequ
uentou prog
gramas de estágios proofissionais financiados
f
por fundos públicos (nacionais
(
e//ou
comunitárrios), nos qua
ais se incluem
m os apoiadoss por fundos concedidos diretamente
d
pela Comissã
ão Europeia??
SIM

NÃO

7.2 Nestee momento encontra‐se a frequentaar algum esstágio profisssional finannciado por fundos
f
públiicos
(nacionaiss e/ou comu
unitários), no
os quais se incluem os apoiados po
or fundos cooncedidos dirretamente pela
p
Comissão Europeia?

SIM
M

NÃ
ÃO

8. EXPER
RIÊNCIA PROFISSIONA
AL

É detentorr(a) de experriência profisssional: SIM

NÃ
ÃO

9. FORMA
AÇÃO PROF
FISSIONAL

É detentorr(a) de forma
ação profissio
onal: SIM

NÃO
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10. DECL
LARAÇÕES

10.1 “Decllaro que reún
no os requisittos previstos no artigo 4.ºº do Decreto‐‐Lei n.º 166/2
/2014, de 6 de
e novembro””.
10.2 “Decclaro, sob compromisso
c
o de honra, que todas as informa
ações prestaadas neste formulário são
verdadeira
as”.
10.3 “Decllaro, sob com
mpromisso de
e honra, que aautorizo que
e os meus dad
dos pessoais sejam forneccidos a outro
os
organismo
os, designad
damente ao IE
EFP,I.P.”

_________________ Data
a: _____________
Localidadee: _____________________
Assinatura
a: _____________________
______________________
____________

DOCU
UMENTOS QUE
Q
ANEXA À CANDIDA
ATURA (A PREENCHER
P
R PELA ENT
TIDADE PRO
OMOTORA)

DO
OCUMENTO
OS

EN
NTREGUES

Fottocópia do Ca
artão do cida
adão ou do do
ocumento dee identificaçã
ão civil.
Fottocópia do do
ocumento dee identificação fiscal (casoo não detenha cartão do cidadão).
c
Fottocópia do do
ocumento dee identificação da segurannça social (se
e aplicável).
Decclaração da
a Segurança Social da qual conste
te o registo
o de remun
nerações do((a)
can
ndidato(a), ou a não existtência das mesmas,
m
com indicação do
o código da atividade
a
a qque
respeitam as reemunerações,, caso existam
m.
Fottocópia do ceertificado de licenciatura ou de mestraado integrad
do.
Os candidatos q
que assinala
aram habilita
ações pós‐liceenciatura têm
m que fazer prova atravvés
f
do
o certificado corresponden
c
nte a esse grrau.
de fotocópia
Fottocópia de ceertificado ond
de conste a média
m
do 12.ºº ano ou equ
uivalente.
Fottocópia de ccertificados de
d formação
o profissionaal, que comp
provem o nºº de horas de
form
mação (se ap
plicável).
Fottocópia de do
ocumento com
mprovativo da
d morada, ccomo seja o bilhete
b
de ide
entidade, carrta
de condução ou
u outro que permita
p
comp
provar a referrida informa
ação.
Fottocópia de co
omprovativo
o da incapaciidade igual oou superior a 60% (apena
as no caso ddos
can
ndidatos que assinalaram
m pretender beneficiar
b
do regime prevvisto na lei).
Outros: (especiffique)
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