LOCAL INSCRIÇÃO:__________________

Organização de Produtores
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
Morada:
Cód. Postal:
Nascido a

Localidade:

____/____/________

Na Freguesia de

Concelho de

Distrito de

Nacionalidade

Telemóvel:

Email:

BI/Cartão Cidadão/Passaporte:

Válido até: ____/____/________

Título de Residência:

Válido até: ____/____/________

Certificado de Cidadão Europeu nº:

Válido até: ____/____/________

NIF:

Rep. Finanças de

NISS:

Nº SNS

Carta de Condução:

SIM

NÃO

Motos

Nº

Pesados

Válida até:

Transporte próprio:

SIM

Ligeiros

Reboques

____/____/________

NÃO

Se não tem transporte como se deslocaria para o trabalho?

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
1º Ciclo do Ensino Básico (4º Ano)

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano)

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)

Ensino Secundário (12º ano)

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Designação do Curso:

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Condução de Empilhadores

SIM

NÃO

Informática (Óptica utilizador) SIM

Outros:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Preencher o quadro seguinte ou anexar o CV)
Área profissional

Funções

Motivo da Saída

Período

Função a que se candidata:
Colhedor/a

Armazém / Logística

Operador/a Inserção de Dados

Supervisor/a de Qualidade /Equipas

Administrativo/a ou Contabilidade

Motorista de pesados e reboques

Técnico Agronomia

Técnico Alimentar

Outra:
F.77_V03

NÃO

É alérgico à picada de abelhas?

SIM

NÃO

Está disponível para trabalhar:
Regime de folgas rotativas
Sábados e Domingos:
Horas Extra:
Outras tarefas:

SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Preferência de colocação:
Olhão
Manta Rota
Loulé
Faro
Altura
Tavira
Preferência por produtor/Exploração Agrícola:
Em caso de recomendação para a função, indique quem o recomendou:

Silves

Dados obrigatórios para efeitos de elaboração do Contrato de Trabalho e processamento salarial:
Estado Civil:

Solteiro(a), Viúvo(a), Divorciado (Sublinhar o que interessa)

Casado(a)

União de Facto equiparado Casamento (Faz o IRS em conjunto)
União de Facto equiparado Solteiro (Faz o IRS separado)
1 Titular

2 Titulares

Nº Dependentes:
(Nº filhos a seu cargo)

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NO CASO DE SER ESTRANGEIRO
Nome do Beneficiário

Parentesco

Morada do Beneficiário
(Para recebimento de pensão em caso de morte resultante de acidente de trabalho)

Autorizo a fotocópia dos documentos de identificação que se anexam, nomeadamente, para efeito de contrato de
trabalho, conforme assinalados: (assinale com uma cruz os documentos anexados)

B.I.
Cartão de Cidadão
Cartão de Contribuinte
Cartão NISS (Segurança Social)

Passaporte
Título de Residência
Certificado de Residente na U.E.
Carta de Condução

Declaro para os devidos efeitos que são completas e verdadeiras todas as informações por mim prestadas
neste documento, aceitando as consequências legais caso venha a efetivar-se qualquer prova em contrário.
Data : ____/____/________
O/A Candidato/a

Deverá remeter a Ficha de Inscrição devidamente preenchida para sp.recrutamento@madrefruta.com.pt ou entregar
nas instalações da Madre Fruta (Parque Hubel, Pechão, 8700-179 Olhão, contacto: 289 710 260), dias úteis, durante o
horário 09h-13h e 14h-18h.
O formulário está disponível para preenchimento na Madre Fruta e nos seus sócios-produtores. Ao proceder ao preenchimento e entrega do presente formulário na Madre
Fruta e/ou nos seus sócios-produtores (presencial ou digitalmente), o candidato dá o seu consentimento expresso, livre e informado, para ser integrado na Base de Dados de
Candidatos da Madre Fruta. Os dados recolhidos através deste formulário são sujeitos a tratamento de dados pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Madre
Fruta, Lda., estando garantida a proteção dos mesmos de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU 2016/679). Os dados constantes neste documento são
recolhidos com as seguintes finalidades: integração em processos de formação profissional, recrutamento, seleção, admissão e gestão de recursos humanos promovidos pela
Madre Fruta e seus sócios-produtores. Os dados recolhidos para efeitos de candidatura a emprego são conservados pelo período de 3 anos. Salienta-se que em caso de
contratação do candidato, pela Madre Fruta ou qualquer sócio-produtor, o período de conservação dos dados, será o prazo máximo para o cumprimento das obrigações
legais que o contrato de trabalho implica. O candidato pode ser contactado pelo DRH para iniciar funções na Madre Fruta ou em qualquer exploração agrícola dos seus sóciosprodutores, sendo os respetivos dados de identificação apenas fornecidos à respetiva entidade empregadora, no âmbito do processo contratação.
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