Misericórdia de Santo António de S. Pedro do Sul

Ficha de Candidatura a Emprego

(Área reservada Misericórdia)

Foto

Entrada: ___/___/_____

Leia com atenção e responda com letra de Imprensa.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)
Nome Completo
Morada
Código Postal
Telemóvel

Telefone de Residência

Data de Nascimento

Estado Civil

N.º de Filhos

Nacionalidade

Naturalidade

N.º BI / Cartão
Cidadão

N.º Contribuinte

N.º Segurança Social

N.º Utente
SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL

Empregado:

Emprego a Prazo

Empresa/Instituição

Emprego Efetivo

Função

Procura 1.º Emprego
Desempregado:

Inscrito Centro de Emprego

Desempregado há menos de 1 ano

Sim

– n.º inscrição

Desempregado há mais de 1 ano
Não
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(Refira as experiências profissionais/empregos MAIS RECENTES)
EMPRESA

FUNÇÃO

TEMPO

MOTIVO DE SAÍDA

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS / FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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Misericórdia de Santo António de S. Pedro do Sul

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sim

Não

Disponibilidade para trabalhar por turnos
Disponibilidade para trabalhar fins de semana
Flexibilidade de horários
Carta de Condução de ligeiros
Averbamento carta para acompanhante/transporte de crianças
Declaração de Consentimento de Recolha de Dados Pessoais - RGPD
Finalidade de recolha de dados pessoais: os dados pessoais recolhidos pela Misericórdia, mediante o presente pedido,
destinam-se a avaliar se os candidatos estão adequados ao lugar pedido e para o cálculo preliminar de remunerações, bónus e
regalias dos candidatos que forem admitidos no recrutamento.
Dados necessários a facultar: os dados constantes da ficha de candidatura a emprego são dados essenciais na ponderação da
seleção de candidatos, que poderão afetar a eficiência e o resultado do respetivo pedido, caso os candidatos não os facultem.
Prazo de conservação de dados: os dados pessoais dos candidatos não adequados serão conservados pela Misericórdia por um
período de dois anos, para efeitos de recrutamentos posteriores, sendo destruídos após este período.
Transferência de dados: os dados pessoais recolhidos são confidenciais e apenas para uso da Misericórdia de São Pedro do Sul,
sendo apenas transferidos a terceiros mediante solicitação expressa (escrita) do titular dos dados. Os dados pessoais poderão,
contudo, ser tratados por entidades que nos prestam serviços em matéria de contabilidade, financeira, seguradora, etc., mas
sempre no âmbito da relação contratual com a Misericórdia e ao abrigo de acordo de confidencialidade.
Direitos dos titulares dos dados: os candidatos gozam, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso e retificação. Para o
exercício do direito de acesso, têm de apresentar, por escrito, o pedido ao responsável da Misericórdia.
Declaro que tomei conhecimento dos princípios do tratamento dos dados pessoais pela Misericórdia de São Pedro do Sul, pelo
que autorizo o tratamento dos dados pessoais fornecidos a esta instituição.

Validação RH
São Pedro do Sul, ___/___/_____
____________________________
(assinatura do candidato)

___/___/_____

______________________
(assinatura do DRH)

ZONA RESERVADA PARA PREENCHIMENTO DA MISERICÓRDIA STO ANTÓNIO S. PEDRO SUL
OBSERVAÇÕES:
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