
 

INSCRIÇÃO 

Todas as atividades são gratuitas, mas sujeitas a inscrição. Os lugares são limitados. 

Assegura a tua participação! Faz o teu registo: 

OFICINAS PRETENDIDAS: 

Dicas para um Pitch de Apresentação Pessoal 
+ 

Arrisca e Inova com um Vídeo CV 
Data: 30 de Abril de 2019 / Horário: Início: 14h00; Término (previsão):18h00 

Local: Espaço Multimédia – Edifício Sede da Junta de Freguesia de Vila do Conde Vagas: 20 

Entidade parceira: FRICON e JWORKS 

Nome Completo         

Residência (freguesia)   (concelho)   _   

Telefone  Email:   @   

Situação Profissional 

o Estudante o Trabalhador/a Independente 

o 1.º Emprego o Trabalhador/a por conta de outrem 

o A trabalhar em tempo parcial, à procura de emprego o Reformado 

o Desempregado/a, à procura de emprego o Outra, qual?    

Escolaridade 
o 4.º ano o CET 

o 6.º ano o Licenciatura 

o 9.º ano o Mestrado 

o 12.º ano o Doutoramento 

Área profissional  (facultativo) 

Obrigado pelo seu interesse! 
Após inscrição irá receber um email de confirmação de admissão nas Oficinas. Solicitamos que confirme e, no caso de 

sermos rejeitados pela sua conta de email, verificar também na caixa de SPAM. Qualquer dúvida não hesite em 

contactar-nos, através do email geral@jf-viladoconde.pt ou do telefone 800 910 894 (n.º verde). Caso fique em lista 

de espera será contactado/a. As oficinas dinamizadas por entidades externas poderão estar sujeitas a alteração. Os 

inscritos serão devidamente informados. 
* Política De Privacidade - Tratamento De Dados Pessoais: Os dados cedidos neste formulário são tratados de forma confidencial pela Junta de Freguesia de Vila do 

Conde, no cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD). Mais 

informamos que o tratamento dos dados pessoais destina-se exclusivamente para gestão de inscrição na iniciativa Oficinas de Empreendedorismo e Empregabilidade, e, caso não seja admitido(a), 

serão mantidos pelo prazo de doze meses na nossa base de dados, unicamente, com a finalidade de divulgação de novas edições. Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD), a Junta de Freguesia de Vila do Conde reforça a Política de Privacidade de todos aqueles que interagem connosco. A proteção dos cidadãos relativamente ao tratamento de Dados 

Pessoais é um direito fundamental, pelo que a sua privacidade é importante para nós e, por isso, esclarecemos quais os Dados Pessoais que recolhemos, para que finalidades são utilizados, 

princípios que orientam esta utilização e quais os direitos que assistem aos cidadãos/titulares desses mesmos Dados. Numa lóg ica permanente de promoção do bem-estar dos cidadãos, é com o 

propósito de satisfação dos cidadãos que enquanto Responsável pelo Tratamento dos seus Dados, a Junta de Freguesia de Vila do Conde , na qualidade de entidade pública: Assegura que o 

tratamento dos seus Dados Pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos foram recolhidos ou para fina lidades compatíveis com o(s) propósito(s) inicial(is) para que 

foram recolhidos; Conserva os seus Dados Pessoais apenas pelo período de tempo necessário e no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais foram recolhidos; Assume o compromisso de 

implementar uma cultura de minimização de Dados, em que apenas se recolhe, utiliza e conserva os Dados Pessoais estritamente necessários ao desenvolvimento da sua atividade e à satisfação 

dos interesses dos cidadãos; Não procede à divulgação ou partilha dos seus Dados Pessoais para fins comerciais ou de publicidade. Para o exercício dos seu s d ireitos, possibilitamos, a seu pedido, 

o direito ao acesso, retificação, limitação de tratamento e apagamento dos seus Dados Pessoa is, bem como, o direito de se opor ao seu processamento. Caso a utilização dos seus dados pessoais 

seja baseada no consentimento, tem o direito de o retirar, a todo o tempo, sem comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até esse momento. Poderá sempre contactar o 

Encarregado de Proteção de Dados para esclarecer todas as questões relacionadas com o tratamento dos seus Dados Pessoais e exercício dos seus direitos e caso pretenda rectificar, atualizar e/ou 

eliminar antecipadamente os seus dados pessoais, deverá solicitar por escrito: Contactos: 252631694; Rua Dr. Pereira Júnior, 228, 4480-813 Vila do Conde. 

*Declaro que li e aceito a Política de Privacidade da Junta de Freguesia de Vila do Conde e que os dados pessoais 
fornecidos serão tratados exclusivamente com a finalidade de possibilitar a recolha e o tratamento da inscrição nas 
Oficinas de Empreendedorismo e Empregabilidade. 

(assinatura)  . Vila do Conde, __de Abril de 2019 

Nota: Entregar formulário preenchido e assinado: 
(i) nos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia de Vila do Conde ou (ii) Remeter para o endereço eletrónico: geral@jf-viladoconde.pt 
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