
 
 

                                                                                                               

      
BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

Ficha de Inscrição para Voluntários 

 
 

1. Dados Pessoais: 
 
Nome   ________________________________________________________________ 
 
Sexo                M              F                           Data de Nascimento::____/____/___ 
 
B.I/CC: ______________________ 
                                    
Morada__________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Localidade:____________________  Código Postal:____-____ _____________ 
Freguesia:_____________________ Concelho:__________________________ 
Distrito:_______________________ 
Telef.:__________________________      TLM___________________________    
E-mail:_______________________@__________________________________ 
 
 
 
2. Carta de Condução:   Sim       Não  
 
 
 
3. Habilitações literárias 
 
  Sem escolaridade                      

 1º Ciclo                                        
 2º Ciclo                                      

3º Ciclo                                       
 Ensino Secundário                 

Bacharelato                                
 Licenciatura                               

 Mestrado                                

  Doutoramento                      
Outra:_____________________________________________ 

 
                       

 



 
 

 
 
4. SITUAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 
Empregado/a            
Desempregado/a        
Outra:______________________________ 
 
 
5. Profissão____________________________________________________________ 
 
 
 
6.Tem formação em voluntariado?  
 
Sim        
Não        
 
 
7. Já exerceu alguma actividade de voluntariado? 
 
 Sim               
 
 Não        
 
 Área(s): _______________________________________________________ 
  
 Tempo de duração: _______________________________________________ 
  
 Entidade: ______________________________________________________ 
 
 
8. Áreas de interesse 
    

 Ação social 

 Cooperação para o desenvolvimento e/ou ajuda humanitária  

 Defesa do património e do ambiente 

 Associativismo 

 Desporto    

 Educação 

 Protecção Civil/Bombeiros  



 

 

 

 

 Saúde    

 Outra. Qual? __________________________________ 

 
 
 
9. Que tempo dispõe para o voluntariado?  
 
 
 
                                09H00-12H00 13H00-19H00 19H00-22H00 Sem disponibilidade 

Segunda-feira                                                                                           

Terça-feira                                                                                                 

Quarta-feira                                                                                               

Quinta-feira                                                                                                

Sexta-feira                                                                                                 

Sábado                                                                                                        

Domingo                                                                                                     

 

 
INFORMAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
 
Nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. 

E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD), o Banco Local de Voluntariado de Carregal 

do Sal/Câmara Municipal de Carregal do Sal necessita de autorização expressa 

para recolha, tratamento e informatização dos seus dados pessoais para envio e 

divulgação, através de correio, SMS ou endereço eletrónico, de comunicações 

relativas a ações e atividades organizadas e/ou promovidas por este BLV. Os 

dados poderão ser tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por 

força de disposição legal ou por estrita necessidade da efetivação das finalidades 

acima referidas. - Os dados serão mantidos enquanto a relação se mantiver e pelos 

prazos que a lei prevê para cada situação. Findo esse prazo o titular dos dados 

pode solicitar que os mesmos sejam apagados.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PELO ACIMA EXPOSTO:  
 
 
      Declaro ser verdadeira a informação prestada nesta ficha de inscrição para 

voluntários e autorizo que os dados constantes neste documento sejam utilizados 

para a monitorização das atividades previstas no Banco Local de Voluntariado de 

Carregal do Sal e registados no sistema de informação do BLV/Câmara Municipal 

de Carregal do Sal, aceitando também ser contactado para confirmação dos  

elementos prestados bem como de outros que se venham a revelar de interesse 

geral. 

 

      Autorizo a recolha e divulgação de imagens e sons (fotografias, vídeos, 

gravações, …) captados nas atividades desenvolvidas pelo Banco Local de 

Voluntariado/Câmara Municipal de Carregal do Sal cedendo os direitos sobre os 

mesmos à referida entidade a título gratuito. O tratamento tem por finalidade o 

arquivo histórico, a promoção e divulgação dos eventos e atividades promovidas 

por este BLV de Carregal do Sal nos diversos meios de comunicação ao dispor,  

nomeadamente em cartazes, flyers, produtos de merchandising, redes sociais, 

sítios de internet, televisão, rádio e outros equivalentes.  

 

 

 

 

    Data: ___ / ___ / ____ 

 

                                                                       

 

  

 

    O(A) Voluntário(a): _____________________________________________________ 


