
FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO N.º SIGO ___________

RVCC EFA PLA UFCD
B1 EFA B1 Secundário

Tipo A A1+A2 Inglês

B2 EFA B2 Secundário
Tipo B B1+B2 TIC

B3 EFA B3 Secundário
Tipo C Outra:

Secundário

Nome Completo _________________________________________________________________

Filho/a de ______________________________________________________________________

E de___________________________________________________________________________

Morada _________________________________________________, n.º _______ Andar ______

Código Postal _________ - _________    Localidade ____________________________________

Telefone ______________ Telemóvel ______________ E-mail ___________________________

Data de Nascimento ______ - ______ - ______   Naturalidade (onde nasceu) ___________________

Tipo de Documento de Identificação __________________ N.º do Documento _______________

Válido até ______ - ______ - ______   NIF_____________________ NISS__________________

Habilitações Literárias Concluídas:

< 4.º Ano       4.º Ano       6.º Ano       9.º Ano       10.º Ano      11.º Ano      12.º Ano      Nível Superior

Situação Profissional: Trabalhador por conta de outrem        Trabalhador por conta própria

Profissão_________________________________    Área _____________________________

Nome da entidade Empregadora__________________________________________________

Desempregado       (se sim, há quantos meses: _________)

Preferências de Horário Manhã Tarde Noite

Observações __________________________________________________________________

Barreiro,____ de____________  de 20____    Assinatura ________________________________

CQ.CMB.001_REV.0



Informações sobre o tratamento de dados pessoais

O Centro Qualifica Barreiro faz a recolha dos dados pessoais solicitados pelo Sistema Integrado de
Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), que é coordenado pela Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) para gestão da rede de oferta educativa e formativa e
dos percursos educativos e formativos de jovens e adultos.

Os destinatários e responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais são o Município do Barreiro -
https://www.cm-barreiro.pt/ . Em relação aos dados inseridos nas fichas de inscrição em suporte de
papel é a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) - https://www.dgeec.mec.pt/
Em relação aos dos dados inseridos no Sistema Integrado de Informação e Gestāo da Oferta Educativa
e Formativa (SIGO) https://www.dgeec.mec.pt/np4/sigo .

O Encarregado de Proteção de Dados do Município do Barreiro é contactável através do endereço
eletrónico dpo@barreiro-cm.pt. O Encarregado de Proteção de Dados da Direção Geral de Estatísticas
da Educação e Ciência é contactável através do endereço eletrónico dpo@dgeec.mec.pt .

A finalidade do tratamento dos dados é a inscrição no Centro Qualifica Barreiro, o registo na plataforma
SIGO e a frequência das ações de formação.

A licitude é o tratamento necessário ao exercício de funções de interesse público e cumprimento de
atribuições e obrigações legais.

Os dados pessoais serão conservados durante o período de frequência do Centro Qualifica Barreiro
acrescido do prazo de arquivo previsto no Regulamento Arquivístico das Autarquias Locais.

1. Direitos dos titulares dos dados

Mediante contacto com os encarregados de proteção de dados, os titulares dos dados podem, nos
termos previstos na legislação, exercer os direitos de confirmação do tratamento dos dados, acesso
aos dados, retificação dos dados, limitação do tratamento, apagamento dos dados, portabilidade dos
dados e oposição ao tratamento. Os titulares podem ainda apresentar reclamação à autoridade de
controlo - Comissão Nacional de Proteção de Dados ( https://www.cnpd.pt).

Caso não sejam apresentados os dados pessoais solicitados não poderá fazer a inscrição. O Município
não efetua decisões automatizadas, nem definição de perfis.

Poderá obter mais informações sobre o tratamento de dados pessoais consultando a política de
privacidade do Município do Barreiro https://www.cm-barreiro.pt/ e a política de privacidade da Direção-
Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) https://www.dgeec.mec.pt/.

Li e tomei conhecimento

Assinatura ___________________________________  Data ____/____/______
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