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5. anexo [obrigatório]4. dados para procesamento de honorários

fatura recibo ato isolado

fatura recibo
isento de Iva ao abrigo do artigo
sujeito a IVA à taxa de %

%retenção na fonte sim, à taxa de
não

fotografia 
[caso não consiga carregar 
a fotografia enviar em anexo por 
email juntamente com esta ficha 
devidamente preenchida]

[clique aqui para carregar a fotografia]

Depois de preencher este documento, enviar para o email bolsaderecursos@feiraviva.com

2. formação e experiência profissional
habilitações literárias

sim [preencher quadro abaixo] não
nome evento ano participação

ocupação atual desempregado a receber subsídio de desemprego

estudante (ano e curso)

função desempenhada

já colaborou em algum evento?

outro

1. dados pessoais
nome completo

morada [rua, nº porta]

data de nascimento

email

bi / cc nif telefone/telemóvel

código postal localidade
-

- -

ficha de inscrição

bolsa de
recursos 2022

3. função a que se candidata* [colocar numeração por ordem de preferência]

disponibilidade

todos os dias do eventosegunda a sexta-feira

sábados, domingos e feriados
* consultar o documento Bolsa de Recursos FAQS 2022
* horário: das 12h30 às 19h30

assistente de público 

assistente de controlo de acessos

assistente de loja

assistente de bilheteira
SEXQUI DOMSEG TER QUA SÁB
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