18-19

CANDIDATURA A BOLSA-ESTÁGIO –3ª FASE DE CANDIDATURAS

DADOS PESSOAIS
Nome completo __________________________________________________________________________
Localidade de residência atual ___________________________________________
Telemóvel ________________________
É ex-aluno? Não

Sim

E-mail _______________________________________________

Se sim, de que Curso? ________________________________________

DEPARTAMENTO A QUE SE CANDIDATA1
Apoio Técnico
(8h30-12h30 ou 16h30-20h30)
Secretaria
(08h30-13h ou 17h30-23h30)

[Suporte técnico à comunidade escolar nas áreas de audiovisuais e informática. Assiste a instalação,
manutenção, arquivo, entrega e recolha de equipamentos/software; assiste a gestão da rede
informática; ajuda a preparar equipamento ou software para as aulas.]
[Assiste no atendimento a candidatos, formadores, formandos e fornecedores. Assiste tarefas de
secretaria relacionadas com registo de faltas, pagamentos e faturas, fotocópias, esclarecimentos
diversos, envio de comunicações, declarações e certificados, processos de inscrição e marcação de
entrevistas, inserção de dados.]

Horário preferencial de estágio1: Manhã

Tarde

Noite

Curso e horário pretendido: __________________________________________________________

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Dependo financeiramente de familiares ou de outros.
Av. Comendador Nunes Correa nº 44 | 2790-483 Carnaxide / Portugal | T 935 591 313 | info@worldacademy.pt

Dependo de familiares ou outros e há elemento(s) no agregado familiar em situação de desemprego.
Sou financeiramente independente (com ou sem dependentes a meu cargo).
Sou financeiramente independente (com ou sem dependentes a meu cargo) e há elemento(s) no
agregado familiar em situação de desemprego.
Nos termos da legislação aplicável, a World Channels S.A. usa os dados pessoais fornecidos para efeitos de avaliação e seleção da sua
candidatura. Nos termos da legislação aplicável, tem direito ao acesso, à retificação, à remoção, à portabilidade ou a opor-se ao
tratamento dos seus dados. O tratamento de dados é necessário para a seleção e admissão e a remoção dos seus dados implica que não
se poderá inscrever. Os dados pessoais relativos à candidatura a bolsa-estágio não são partilhados com terceiros.
Se detetar qualquer falha na proteção de dados pessoais ou se acredita que não estamos a cumprir esta declaração, por favor, contactenos através de info@worldacademy.pt.

Assinatura:____________________________________________________________

1

Data: ___/___/____

Pode assinalar mais do que um campo; o estágio nos departamentos de apoio técnico e da secretaria requere disponibilidade em fins-de-semana pontuais.

