
IDENTIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/A 
Nome 

B.I. / C.C. __________________ Arquivo ____________Validade ___/___/_____  N.º de identificação fiscal

Naturalidade  Nacionalidade ______________________________________________________ 

Data de Nascimento Idade 

Estado Civil: Solteiro Casado Outros 

Morada     

Localidade     Código Postal 

Telemóvel    Telefone fixo   

E-mail ________________________________________________________________________________________________________________ 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS  

Licenciatura Pós-Graduação Mestrado Doutoramento 

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: 

Estudante      Jornalista    Editor/a      Televisão    Rádio   Imprensa Escrita  Trabalhador/a independente   Trabalhador/a dependente   

Local(ais) de trabalho _______________________________________________________________________________________________________ 

Tempo na profissão ________________________________________________________________________________________________________ 

 Alguma vez desenvolveu algum trabalho sobre/com populações ditas minoritárias? Sim  Não  Quais? _____________________________________ 

 Onde pretende realizar a formação? No local de trabalho/Universidade   Fora do local de trabalho       Em que horário? Laboral  Pós- Laboral  

AÇÃO DE FORMAÇÃO  - DIVERSIDADE SOCIAL NOS MEDIA 
Destinatários/a s
Profissionais do jornalismo (televisão, rádio e impren sa) e estudantes de comunicação social e jornalism o.
Objetiv o
Capacitar estudantes de comunicação social e de jornalismo no se.                                         ntido do respeito pela diversidade e da 
promoção                   do combate à discriminação social

Duração: 24h

Os dados fornecidos serão processados automaticamente pelo ISMAI/Maiêutica, entidades que atuam no estrito cumprimento 
da confidencialidade dos dados pessoais, não os fornecendo a terceiros sem consentimento prévio. Os dados poderão, no 
entanto, ser consultados pelos organismos responsáveis pelo financiamento do projeto.  

Declaro que as informações constantes nesta ficha de inscrição são verdadeiras e que não omitem qualquer informação relevante 
Documentos a anexar: CV, fotocópias dos certificados de habilitações, fotocópias do BI ou CC. 
Enviar para asneves@ismai.pt 

Assinatura 
_______________________________________________________________________________________________
___

MAIÊUTICA
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