
 

       

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO      

Informação Pessoal 

Nome completo  

Data de nascimento  

Género (Masculino/Feminino)  

Nacionalidade  

Naturalidade  

Estado Civil  

Documento de Identificação 

(Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, 

Passaporte,…) 

 

N.º  

Data de validade: 

___/____/____ 

(dia/mês/ano) 

 

Informação Académica/Profissional 

Habilitações Académicas  

Outras Qualificações  

 

Profissão  

 

Contatos 

Morada  

Código Postal  

Localidade  

Telefone/Telemóvel  

Correio Eletrónico (Email)  

 

Outras Informações  

Atividades que gostaria de frequentar 

no Pólo  

 

Atividades que frequenta no Pólo   

Experiência em Educação/Educação de 

Adultos/Educação Popular 

 

Experiência em atividades 

cívicas/sociais 

 

Outras informações relevantes  

 

 

N.º DE ALUNO(A): _____________________    DATA DE INSCRIÇÃO: ____/____/____ 



 

 

Dados de saúde relevantes 

1. Tem doenças crónicas?  

______________________________________________________________________ 

 

1.1. Se sim, indique quais. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Toma medicação regularmente? 

_______________________________________________________________________ 

 

2.1. Se sim, indique quais os medicamentos que toma. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Tem alergias conhecidas a alimentos ou medicamentos? 

_______________________________________________________________________ 

 

3.1. Se sim, indique quais. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Indique dois contactos de emergência, podem ser contactos de familiares, 

vizinhos, amigos. 

Contacto 1 - ________________________________________ 

Contacto 2 - ________________________________________ 

 



AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 

Eu,____________________________________________________________ portador (a) do 

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão n.º___________________, emitido pelo 

Arquivo de Identificação Civil de ___________________________, em ____/_____/_____, 

válido até ___/____/____, residente em 

______________________________________________, n.º____, na localidade de 

_________________________________________________, declaro que AUTORIZO o uso 

da minha imagem em todo e qualquer material entre fotografias, vídeos, documentos e 

outros meios de comunicação, para ser utilizada na divulgação das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Pólo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular 

Túlio Espanca.  

A presente autorização é concedida, a título gratuito, ao Município de Reguengos de 

Monsaraz, e a todos os meios de informação e comunicação locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

Por corresponder à minha livre e espontânea vontade, declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem 

ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

________________________________, _____/____/____ 

O/A Declarante, 

___________________________________________________________ 
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