
NOTA: Esta pré-inscrição não garante vaga no Curso. A seleção de candidatos será feita de acordo com os 
normativos em vigor. 

PRÉ-INSCRIÇÕES CURSOS PROFISSIONAIS 

ANO LETIVO 2018-2019 
 

Identificação do Aluno 

Nome: __________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/____     Idade: _____         Naturalidade (Freguesia): _____________________ 

Naturalidade (Concelho): __________________               Nacionalidade (País):  ________________________ 

Cartão de Cidadão: ___________-_____                           NIF: ______________________ 

Morada completa: ___________________________________________  Localidade: __________________ 

Código Postal: _____-___  __________________           Telefone/Telemóvel: __________   /___________ 

Nome Pai: _____________________________________  Profissão: ____________  Tel./Tel.: ____________ 

Nome Mãe: ___________________________________  Profissão: ____________ Tel./Tel.:____________ 

 

Encarregado de Educação 

Enc. de Educação:___________________________________________  Profissão:_____________________  

Tel./Tel.:__________/_____________                     Parentesco:   Mãe  Pai    Outro (Qual?) __________ 

Morada completa: ___________________________________________  Localidade: __________________ 

Código Postal: _____-___  __________________           Telefone/Telemóvel: ___________   /___________ 

 

Dados anos anteriores 

Escola que frequenta no presente ano letivo: __________________________________________________ 

Ano que frequenta no presente ano letivo: _________ 

Curso que frequenta no presente ano letivo: 

  Ensino Básico 

  Ensino Secundário 

  Ensino Vocacional 

  Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

  Outro (Qual?)     ___________________________ 

Língua estrangeira frequentada no 2º ciclo: __________________________  

Língua estrangeira frequentada no 3º ciclo: __________________________ 

Teve alguma retenção anteriormente:        Sim    Não       Se Sim, indique os anos: __________________ 

É portador de algum problema de saúde:   Sim   Não 

Esteve abrangido por alguma alínea do Decreto de Lei nº 3/2008 de 7 janeiro:          Sim    Não 

 



NOTA: Esta pré-inscrição não garante vaga no Curso. A seleção de candidatos será feita de acordo com os 
normativos em vigor. 

Questionário do aluno 
 

Curso em que se inscreve (1ª prioridade) 

 Técnico Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

 Técnico de Turismo 

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 Técnico de Mecatrónica Automóvel 

 Técnico de Vitrinismo (Design de Loja) * (Sujeito a aprovação do Ministério da Educação) 

 

Curso em que se inscreve (2ª prioridade) 

 Técnico Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

 Técnico de Turismo 

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 Técnico de Mecatrónica Automóvel 

 Técnico de Vitrinismo (Design de Loja) * (Sujeito a aprovação do Ministério da Educação) 

 

1 - Descreva três características dos cursos profissionais que os distingam dos Cursos Cientifico-Humanísticos 

 

 

 

2 – Decidi inscrever-me neste curso porque …. 

 

 

 

3 – O que eu sei do curso que pretendo frequentar ……. 

 

 

 

4 – Descrevo-me como uma pessoa que … 

 

 

 

5 - As minhas maiores qualidades     6 - As minhas maiores dificuldades 

 

 

  

 

        

   ________________________________                _______________________________ 

               (Assinatura do Candidato)                                                              (Assinatura do Enc. Educação) 

Agualva,_____,___________________ de 20___   


