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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Governo Regional 
Secretaria Regional das Finanças 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

Ficha de Inscrição  
 

1- IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO 

 

CÓDIGO UNIVERSAL DA OPERAÇÃO: C19-i05_02 - Transição Digital da Administração Pública da RAM – 

DRAPMA 

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES: Formação Profissional para a Administração Pública 

 

2- IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DA OPERAÇÃO EM QUE PARTICIPA 

 

NÚMERO E DESIGNAÇÃO (consultar site da DRAPMA na parte reservada para “Formação”):  

____________________________________________________________________________________ 

DATA DA REALIZAÇÃO DO CURSO:  ________________________ 

 

3- ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) FORMANDO (situação do(a) participante à entrada na 

formação) 

 

NOME COMPLETO: ____________________________________________________________ 

NASCIDO A  ____________ GÉNERO:   ____________________ NACIONALIDADE___________________   

NATURAL DE __________________________ , FREGUESIA ____________________________________, 

CONCELHO _________________________  

MORADA:   __________________________________________________   CÓDIGO POSTAL: _____ - ___  

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO _________________________    Nº DO DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO ______________________________________  VÁLIDO ATÉ:  ___________________ 

N.º DE DENTIFICAÇÃO FISCAL: _________________________ N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

SOCIAL: _________________________ 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPLETO: ______________________________ 
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NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO – Quadro Nacional de Qualificações – QNQ (Portaria n.º 782/ 2009, de 23 de 

julho): ______________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________   

 

4- SITUAÇÃO LABORAL DO FORMANDO À ENTRADA NA FORMAÇÃO 

 

CATEGORIA: ___________________________________ 

VÍNCULO LABORAL: ___________________________________ 

 

5- ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ORGANISMO DE TUTELA: _________________________________________________________________ 

ENTIDADE ONDE PRESTA SERVIÇO: _______________________________________________________ 

NÚMERO FISCAL DO CONTRIBUINTE: _____________________ TELEFONE: ______________________ 

 

6- OUTROS ELEMENTOS 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: _______________________________________________________  

TELEFONE: ______________________________ 

 

 

 

 

ASSINATURA 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Consentimento 
 

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, os dados aqui apresentados apenas poderão ser divulgados junto do 
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, do Observatório de Educação da R.A.M., do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, bem 
como das entidades previstas no modelo de governação dos fundos europeus atribuídos através do Plano de Recuperação e Resiliência, 
para efeitos de acompanhamento e avaliação do curso e eventual auscultação por parte dos mesmos. 

Todos os dados pessoais serão processados de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD) de 25 de maio de 2018. 

Ao submeter a Ficha de Inscrição declara ser verdadeira a informação prestada e autoriza que os dados constantes da mesma possam 
ser acedidos pelas entidades previstas no modelo de governação dos fundos europeus atribuídos através do Plano de Recuperação e 
Resiliência, aceitando também ser contatado para confirmação dos elementos prestados, bem como de outros que se venham revelar de 
interesse geral, no âmbito dos processos de monitorização e avaliação do PRR. 

Ao submeter a Ficha de Inscrição concorda em receber por via de correio eletrónico notificações decorrentes da presente inscrição na 
ação de formação, relativas à sua execução e gestão, aceitando igualmente que a DRAPMA, enquanto entidade promotora de formação 
profissional na Administração Pública Regional, contacte futuramente, direta ou indiretamente, por esse canal, para divulgar e promover 
o seu plano de formação anual e outras ações de formação ou seminários que possa vir a organizar fora do âmbito desse plano. 
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