FICHA DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
Nome (completo):
Morada (completa):
Código Postal: _____ - ____

Localidade:

Data de Nascimento: ___ / ___ / _____

Naturalidade:

Nacionalidade:

Telemóvel:

BI / CC N.º:

Data Validade: ___ / ___ / _____

N.º Contribuinte:
E-mail:

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Sem habilitações

3º Ciclo (9º ano)

Licenciatura

Menos 4 anos
escolaridade

Ensino secundário (12º ano)

Mestrado

1º Ciclo (4º ano)

Esp. Tecnológica (CET)

Doutoramento

2º Ciclo (6º ano)

Bacharelato

SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO
Há mais de 12
meses

Desempregado/a

Há menos de 12
meses

Procura 1º Emprego

CONTA PRÓPRIA

Empregado/a

Empresa:

Função:

Morada:

NIPC:

Código postal: _____ - ____

Localidade:
CONTA DE OUTREM

Empresa:

Função:

CENTRO DE OFÍCIOS TRADICIONAIS
Santa Maria da Feira – bens alimentares e cosmética

IDENTIFICAÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECOMONICAS QUE EXERCE OU PRETENDE EXERCER
CAE

Designação
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INFORMAÇÃO SOBRE A SUA ATIVIDADE ARTESANAL
Há quanto tempo desenvolve a sua atividade artesanal?
Como desenvolve a sua atividade artesanal?

A tempo Inteiro

A tempo parcial

Local onde trabalha atualmente:
Descreva sucintamente a(s) arte(s) e ofício(s) que desenvolve:

É detentor(a) de carta de artesão?

Sim

Não

Possui unidade produtiva artesanal?

Sim

Não

Tem atividade aberta, para desenvolvimento e comercialização da
sua atividade artesanal?

Sim

Não

Possui alguma Certificação de Produções Tradicionais?

Sim

Não

Possui alguma formação formal na atividade artesanal desenvolvida?

Sim

Não

Costuma participar em feiras de artesanato regionais / nacionais?

Sim

Não

Se sim, quantas faz em média por ano?
Quais as feiras que considera mais relevantes para promover a sua atividade artesanal?

OBJETIVOS DA CANDIDATURA
Qual o seu objetivo de candidatura ao centro de incubação de artesãos?
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Quais são as valências do centro de incubação que pretende frequentar?
Loja / venda

Apoio na comunicação e marketing

Apoio à gestão de negócio

Apoio carta de artesão

Outro (indicar qual):
Qual é a sua disponibilidade de horários?
Laboral (9h-18h)

Pós-laboral (18h-22h)

Fim-de-semana

Outro (indicar qual):

Declaro sob compromisso de honra que as informações constantes no presente documento
correspondem à verdade e não omitem qualquer informação.
Declaro sob compromisso de honra que li e concordo com o disposto no Regulamento de Candidatura
aos Centros de Ofícios Tradicionais - ROTA Criativa.
Declaro que aceito ser contactado pela ADRITEM e autorizo que o email indicado seja inserido nas suas
listas de mailing.

Data: ___ / ___ / _____

Assinatura:

Deverá anexar a esta ficha:
 Cópia da Carta de Artesão (quando aplicável);
 Cópia do comprovativo Unidade produtiva artesanal (quando aplicável);
 Cópia do comprovativo de abertura de atividade artesanal (quando aplicável);
 Portefólio de trabalhos artesanais já desenvolvidos;
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Declaração de Compromisso
Eu,

,

com o Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão n.º

, válido até

, declara por sua honra, que exercerá a sua atividade de artesão na ROTA
Criativa, no Concelho de

no Centro de Ofícios Tradicionais.

Declara também que teve conhecimento e aceita o regulamento estabelecido para o
efeito.

, …. de

de 2019

(assinatura do artesão)
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