
Ficha de inscrição

Nome:

Naturalidade:

C.C.  n.º : 

Data de nascimento :

válido até 

PROJECTOS DE VOLUNTARIADO 2017

Atenção: A inscrição só é válida se todos os campos estiverem preenchidos! 

O voluntário

válido até C.C.  n.º : 

E-mail:

Telefone(s) de contacto:

Código postal : Localidade :

Morada:

Habilitações literárias :

Local de estudo ou trabalho :

Profissão :

Data : , 

Se sim, em que actividade(s)? :

    Não    SimJá participaste em alguma(s) actividade(s) de voluntariado?

 Dar sentido à vida  Ser solidário  Outra:

 Responsabilidade pelo bem comum Minimizar as desigualdades sociais Compromisso do ser cristão

Razões que te levam a fazer voluntariado

Semana Missionária em Almodôvar de 19 a 26 de agosto  (para maiores de 16 anos)

Caminhos e Sorrisos de 4 a 12 de agosto (para maiores de 16 anos)

Inscrevo-me para o voluntariado

Assinatura

Taxa de participação 12,50€  (a pagar no dia da formação obrigatória) 
  
Dia de formação obrigatória: 16 de julho de 2017 Local: Seminário do Verbo Divino em Fátima 
  
A  participação é sujeita a confirmação 
  
CONTACTOS: dialogossvd@gmail.com                                 dialogossvd.blogspot.com 
  
Caminhos e Sorrisos: Nuno Alegria   926 074 263 
Almodôvar: Tiago Botelho 911 716 705 
        

Informações diversas (por ex. alergias, medicação, cuidados alimentares,etc) :

Declaro que todos os dados preenchidos na presente ficha de inscrição são verdadeiros.  

  AUTORIZO, a título gratuito, o uso da minha imagem em todo e qualquer material: fotos, filmes, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em 
apresentações para futuros testemunhos e campanhas na internet (facebook e blogue) destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno do 
Diálogos, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 
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Declaro que todos os dados preenchidos na presente ficha de inscrição são verdadeiros.
AUTORIZO, a título gratuito, o uso da minha imagem em todo e qualquer material: fotos, filmes, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em apresentações para futuros testemunhos e campanhas na internet (facebook e blogue) destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno do Diálogos, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 
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