
  

  

 

 

 

Ficha de Inscrição Voluntários 

 

Dados pessoais 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________ 

Localidade: _______________________ Código Postal: ___________-_________________ 

Distrito: _______________________________ Concelho: ___________________________ 

Freguesia: _________________________________________________________________ 

Idade: ________ Data de Nascimento: ______/ ______/ _________ Sexo: 󠄀 M 󠄀       F  

Email:_____________________________________________________________________ 

Telemóvel: _________________________________ Telefone: _______________________ 

Carta de condução: 󠄀 Sim 󠄀      Não 

 

Habilitações Literárias (assinale com uma cruz): 

󠄀 Sem estudos 

󠄀 1º ciclo (4º ano/ classe)  

󠄀 2º ciclo (6º ano) 

󠄀 3º ciclo (9º ano) 

󠄀 Ensino Secundário (12º ano) 

󠄀 Bacharelato / Curso: ______________________________________________________ 

󠄀 Ensino Superior / Curso: ___________________________________________________ 
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Situação actual (assinale com uma cruz): 

󠄀 Estudante                        
󠄀 Empregado/a 

󠄀 Desempregado/a 

󠄀 Reformado/ Pensionista 

󠄀 Outra. Qual? ____________________________________________________________ 

 

Profissão que exerce ou exerceu: 

__________________________________________________________________________ 

 

Outras Competências (formações, conhecimentos de informática, outros idiomas, hobbies, 󠄀…): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Experiência em voluntariado 

 

Tem formação em voluntariado? 󠄀 Sim 󠄀      Não 

Se sim, qual (entidade, n.º de horas, certificação)? 

 

Tem experiência em voluntariado? 󠄀 Sim 󠄀      Não 

Entidade (s):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Actualmente exerce alguma actividade de voluntariado? 󠄀 Sim 󠄀       Não 

Se sim, em que área? 

__________________________________________________________________________ 

Tarefas desenvolvidas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Entidade: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Razões que o motivam para a prática do voluntariado 

 

       Alargar a rede de contactos pessoais        󠄀      Obtenção de novas experiências 

 

       Valorização profissional                             󠄀       Ajudar o Outro 

 

       Satisfação e enriquecimento pessoal        󠄀       Incentivado por terceiros 

 

       Ocupação de tempos livres                       󠄀 Outra. Qual? ________________________ 

                                                                                          _____________________________________________ 

 
O que entende por Voluntariado?  
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Áreas de interesse 

 Infância/Juventude 

󠄀 Animação/Ocupacional  

󠄀 Apoio ao Estudo 

󠄀 Apoio nas rotinas diárias  

 
Seniores 

󠄀 Animação/Ocupacional  

󠄀 Apoio nas rotinas diárias  

󠄀 Apoio nos cuidados de saúde 

󠄀 Apoio no domicílio  

 
 Comunidade 

󠄀 Animação/Ocupacional  

󠄀 Informação/Sensibilização  

󠄀 Projectos  

 
Religiosa 

󠄀 Apoio às actividades  

 
Serviços Gerais 

󠄀 Jardinagem  

󠄀 Portaria  

󠄀 Manutenção (electricidade, pintura, pichelaria, etc.)  

 
Mecenato 

󠄀 Atividades de angariação de fundos  

󠄀 Apoio na divulgação do CSPA e suas atividades  
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Descrição das actividades que gostaria de realizar 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Disponibilidade 

 

Dias da semana:     

2.ª  󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

3.ª  󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

4.ª  󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

5.ª  󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

6.ª  󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

S    󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

D    󠄀  Horário: das _______________ h às _______________ h 

 

Periocidade 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Durante quanto tempo estará disponível para o exercício do Voluntariado? 

Data de inicio: ____/ ______/ _____                      Data de termo: ____/ _____/ ____ 

 

 

Disponibilidade para realizar uma entrevista, dia (s) e horário (s) mais favoráveis: 

 

Dia da Semana ___________________  Horário___________________ 

 

 

 

 

Data:  

 

 

 

 

Assinatura: 
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