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Ficha de Inscrição para Voluntários 
 
 
 
1 – Dados pessoais: (complemento) 
Nome: __________________________________________________________________________________ 
Carta de Condução: ____ Sim  ___ Não 
E-mail: ________________________________________________________________ 
Habilitações Literárias: ___________________________________ 
 
2 – Profissão:  
_______________________________________________________________________________ 
2.1 – Entidade: 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 – Saberes / Hobbies / Formações:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
4 – Áreas de interesse: (assinalar com X) 
___ Justiça (Apoio à vítima; Reinserção Social; Direitos Humanos); 
___ Cooperação para o desenvolvimento e/ou ajuda humanitária: 
___ Desenvolvimento da vida associativa e da economia social; 
___ Emprego e formação profissional; 
___ Defesa do património e do ambiente; 
___ Proteção Civil / Bombeiros; 
___ Defesa do consumidor; 
___ Ciência e/ou Cultura; 
___ Ação Social; 
___ Educação; 
___ Desporto; 
___ Saúde; 
___ Outra. Qual? __________________________________________________________________ 
 
5 – Preferência de dias da semana e horário: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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6 - Já exerceu alguma atividade de voluntariado? 
___ Sim  ___ Não 
6.1 – Se sim, Área(s): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
6.2 – Tempo de duração: 
________________________________________________________________________________ 
6.3 – Entidade: 
________________________________________________________________________________ 
 
7 – Preferência geográfica (freguesia): _______________________________________________ 
 
8 – Porque pretende inscrever-se no Banco Local de Voluntariado?  
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
9 – O que entende por voluntariado?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
10 – Áreas de interesse: (assinalar por ordem de preferência: 1, 2, 3…) 
___ Cooperação para o Desenvolvimento; 
___ Emprego e Formação Profissional; 
___ Defesa do Património e Ambiente; 
___ Bombeiros / Proteção Civil; 
___ Defesa do Consumidor; 
___ Proteção de animais; 
___ Associativismo; 
___ Cultura / Justiça; 
___ Ação Cívica; 
___ Deficiência; 
___ Educação; 
___ Desporto; 
___ Ciência; 
___ Saúde; 
___ Outra: ________________________________________________________________________ 
 
11 – População alvo de interesse para exercer voluntariado: (assinalar com X) 
___ Pessoas Toxicodependentes 
___ Imigrantes Indiferente 
___ Internados em contexto hospitalar 
___ Crianças 
___ Jovens 
___ Famílias 
___ Pessoas com deficiência 
___ População sénior 
___ Outra: ________________________________________________________________________ 
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12 – Razões que o(a) motivam a exercer voluntariado: (assinalar com X) 
___ Pelo convívio; 
___ Pelo reconhecimento; 
___ Porque é bom para a carreira profissional; 
___ Porque é bom para o futuro profissional; 
___ Porque é uma experiência nova; 
___ Porque gosta de ajudar os outros; 
___ Porque os amigos também o fazem; 
___ Porque foi incentivado; 
___ Porque se sente útil; 
___ Outra: ________________________________________________________________________ 
 
13 – Benefícios que a prática de voluntariado lhe proporcionam: (assinalar com X) 
___ Alargar a rede de contatos pessoais; 
___ Ocupação de tempos livres; 
___ Satisfação / enriquecimento pessoal; 
___ Valorização profissional; 
___ Outro: ________________________________________________________________________ 
 
14 – Observações: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________________, declaro ter tomado 
conhecimento do Regulamento Interno do Banco Local de Voluntariado de Alvaiázere, estar 
disponível para entrevista prévia e formação inicial de Voluntários. 
 
Data: Alvaiázere, _____ de _________________________ de 20_____ 
 

O Voluntário, 
 

__________________________________ 
 
 
Recebi a presente Ficha de Inscrição. 

 
 

O Responsável, 
 

___________________________________ 
 
 
 
Nota: 
- Anexar Curriculum Vitae; 
- Fotografia tipo passe. 


