FICHA DE INSCRIÇÃO

Saúde, Trabalho e Ambiente, Lda.

Dados Pessoais dos Formandos
Os pontos assinalados com * são de preenchimento obrigatório, a falta dos mesmos inviabiliza a emissão do certificado
*Nome completo:
*Data de nascimento (aaaa/mm/dd)

* Sexo:

Feminino

Masculino

*Documento de identificação:
Identificação Civil

Bilhete de Identidade

Cartão de Cidadão

Militar
Passaporte
Autorização de Residência

Subtipo de Documento

1

Titulo de residência

Certificado de registo de cidadão da UE

Título de Refugiado

Cartão de residência de cidadão da UE

Cartão do Ministério dos Negócios Estrangeiros
* Número:

* Data de validade (aaaa/mm/dd)

* NIF:
* Nacionalidade:

* País de Origem:

* Morada

* Código Postal

E-mail:

Telefone:

*Condição perante o Trabalho
*Especifique

Empregado

Trabalhador por conta de outrem

Desempregado

Estagiário

Trabalhador por conta própria

* Profissão:

Os dados fornecidos serão lançados na Plataforma SIGO para efeitos de emissão de Certificado de Formação
A recolha e processamento de dados pessoais da plataforma SIGO tem como finalidades: as que decorrem da missão da DGEEC
de tratamento estatístico e de investigação; da gestão de das inscrições e certificações de alunos e formandos nas entidades
formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, bem da gestão de processos RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências dos centros especializados em qualificação de adultos - Centros Qualifica.
No âmbito da plataforma SIGO as entidades formadoras são responsáveis pela recolha de dados, mantendo-se ainda assim a
DGEEC como a entidade responsável pelos processos de recolha, tratamento e armazenamento de informação. As entidades
formadoras no âmbito do SIGO assumem o papel de Subcontratantes da DGEEC, no sentido em que procedem à recolha e
reporte para a DGEEC de dados pessoais dos alunos/formandos.
Os subcontratantes encontram-se também obrigados a sigilo profissional e à obrigatoriedade de respeitar as questões de
privacidade existentes na DGEEC, enquanto entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais por si solicitados. Por fim,
os subcontratantes comprometem-se com a observação das exigências legais de acordo com o Regulamento EU 2016/679, de
27 de abril e legislação aplicável.

Autorizo o tratamento informatizado destes dados exclusivamente para efeitos de gestão de acções de formação.
A STA não fornece estes dados a outras entidades que não as mencionadas, nem os utiliza para outros fins que não os
referidos.
Assinatura ___________________________________________ Data:____/____/_______
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