
 

 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO - VOLUNTARIADO 

 

Agradecemos o seu interesse em colaborar com a Associação Essência Humana. Para o 

efeito, solicitamos que este formulário, depois de preenchido, seja entregue, ou enviado por e-

mail ou correio para o endereço indicado no cabeçalho desta ficha. Posteriormente, será 

contactado(a) para marcação de entrevista.   

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

Sexo :    Feminino                                      Masculino 

Estado Civil:      Casado/a          Solteiro/a          Divorciado/a           Viúvo/a            outro______ 

Data de nascimento: ____/____/_______                           Nacionalidade: _____________________ 

C.C. nº___________________  Data de Validade: ____/____/____   Contribuinte nº______________ 

Escolaridade:_______________________ Profissão: _______________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________________ 

Código postal:________ -  ________   Localidade: _________________________________________ 

Distrito: ________________________________________ Concelho: ___________________________ 

Contactos:  

Telemóvel: ___________________  E-mail: _______________________________________________ 

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  

� Ensino Superior  

Curso: ________________________________  

�  

Situação atual (assinale com uma cruz):  

 

 

Estudante  

Empregado/a  

Desempregado/ a  

Reformado/ Pensionista  

� Outra. Qual? ________________________  

 

 

Associação Essência Humana 

Av. Vasco da Gama, Ed. Chavão, Sala 38, 4490-410 Póvoa de Varzim 

E-mail: associacaoessenciahumana@gmail.com 

 

Póvoa de Varzim 

 

 



 

 

 

Profissão que exerce ou exerceu:  

_______________________________________________________     

 

Experiência em voluntariado 

Tem formação em voluntariado? � Sim �    Não  

Se sim, qual? ________________________________________________________________________  

Tem experiência em voluntariado?  Sim �     Não  

Se sim, qual a entidade: _______________________________________________________________  

Áreas em que realizou voluntariado: (assinale com um X)  

Ação Social Saúde  

 

Minorias étnicas / Imigração 

 

Desporto 

 

Deficiência  

 

Toxicodependência/ Sem abrigo  

 

Juventude 

 

Formação  

 

Desenvolvimento da Vida Associativa 

 

Infância    

 

Educação  

 

Defesa do património e ambiente  

 

Idosos  

 

Ciência e cultura  

 

Justiça (apoio à vítima, reinserção social,…)  

 

Defesa do consumidor   

 

Outra. Qual? _______________________ 

 

Atualmente exerce alguma atividade 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  

Valorização profissional  

Satisfação e enriquecimento pessoal  

Ocupação de tempos livres  

Obtenção de novas experiências  

Ajudar o Outro  

Incentivado por terceiros  

Outra. Qual? ____________________ 



 

 

 

 

Descrição das atividades que gostaria de realizar: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

População com quem gostaria de realizar o voluntariado: 

� 

Crianças e jovens  

Pessoas com deficiência  

 Imigrantes  

Trabalhadores desempregados  

Pessoas idosas  

Pessoas em situação de dependência 

Grupos socioculturais  

Comunidades locais  

Famílias  

Vítimas de violência 

Outro: __________________ 

 

Disponibilidade: 

Que tempo dispõe para a prática do voluntariado? (indicar horário em cada período)  

  

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

Manhã       

Tarde       

 

Periocidade ___________________________________    

 

Durante quanto tempo estará disponível para o exercício do Voluntariado?  
 

Data de início: ______/ ______/ ________ Data de termo: ______/ _____/ ________ 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_________        

 

 

Assinatura do/a Voluntario/a:  

 

 

_____________________________________________ 


