DADOS PESSOAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA
VOLUNTARIADO

Nome:
Data de nascimento:
Morada:
Telefone:
E-mail:
NIF:
Grau de escolaridade:
Área de formação:
Deseja fazer voluntariado
Sede (PT):
Moçambique:
Disponibilidade temporal para o programa de voluntariado:

ÁREAS DE INTERESSE

Nenhum

Pouco

Algum

Muito

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

EDUCAÇÃO (pré-escolar)
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

EDUCAÇÃO (primária)
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

EDUCAÇÃO (apoio ao estudo)
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

GERAÇÃO DE RENDIMENTOS (micro-crédito e
desenvolvimento)
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

SAÚDE
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E PLANEAMENTO
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

INFORMÁTICA
Actividades que gostaria de desenvolver

□

□

□

□

Para voluntariado em Portugal (na Sede)
TRABALHO ADMINISTRATIVO
BASE DE DADOS (ACCESS)
EVENTOS
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
WEBDESIGN

Comentários (outras áreas que gostaria de desenvolver com a UPG)
Para voluntariado em Moçambique

OUTRAS
Comentários (Quais)

EXPERIÊNCIAS DE VOLUNTARIADO ANTERIORES

A SUA PALAVRA
Como se descreveria?

Porque é que gostaria de fazer voluntariado?

Porquê a UPG?

No caso de ter escolhido voluntariado em Moçambique:
O que espera desta experiência?

Como acha que pode ajudar no terreno?

Qual é que acha que será a sua maior dificuldade?

Como acha que pode ajudar a UPG no futuro?

□

□

□

□

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

COMPROMISSO DE PROTECCAO DE DADOS
Ao assinar este formulário, o Voluntário UPG abaixo assinado compromete-se, sem exceção e de boa-fé,
a:
- Auxiliar a UPG a atingir a sua Missão e Objetivos sem exigir ou esperar uma posterior compensação
financeira;
- Não exercer ou possibilitar desvios aos objetivos totalmente solidários da UPG na forma que são
apresentados e implementados pela Direção da UPG;
- Não lançar iniciativas de aumento de notoriedade, angariação de fundos ou campanhas de
voluntariado em nome da UPG sem autorização prévia e explícita da Direção a cada uma dessas
iniciativas;
- Respeitar as atividades de angariação de fundos da UPG e, em caso de participar nestas atividades,
canalizar todo e qualquer donativo gerado em beneficio da UPG para a conta bancária da UPG,
com a maior celeridade possível. Esta condição não exclui a possibilidade de a Direção UPG
reembolsar ao voluntário despesas e custos incorridos durante a ação de angariação, sob acordo
prévio com a Direção e respeitando montantes considerados mutuamente como razoáveis, a
receber assim que terminar a ação.
- Não copiar, replicar ou divulgar apresentações, relatórios e quaisquer materiais promocionais da
UPG a terceiros sem aprovação explícita da Direção UPG;
- Tratar dados de terceiros, incluindo mas não limitados a doadores, parceiros, voluntários e
beneficiários da UPG, de forma honesta, honrada e em benefício dos objetivos solidários da UPG.
Qualquer processamento de dados pessoais deve ser feito de acordo prévio e sob orientação da
Direção da UPG, com cuidado claro e explícito pelas leis e direitos de privacidade individual de
terceiros;
- Não divulgar dados de terceiros para benefício próprio ou com fins lucrativos, especialmente dados
mais sensíveis dos beneficiários menores de idade incluídos ou a incluir, no passado, presente e
futuro, nos programas da UPG. O voluntário é expressamente obrigado a pedir autorização prévia à
Direção UPG para usar ou divulgar qualquer informação como fotografias, bibliografia, estado de
saúde, história familiar e qualquer outro dado pessoal de qualquer criança ou jovem sob benefício
da UPG.
A UPG DEIXA EXPRESSAMENTE CLARO QUE QUALQUER VOLUNTÁRIO UPG COM INTENÇÕES DE VISITAR OS
PROJETOS UPG EM MOÇAMBIQUE SÓ PODERÁ TER CONTACTO COM AS CRIANÇAS SOB APRESENTAÇÃO
PRÉVIA DE REGISTO CRIMINAL ACTUALIZADO E LIMPO.

REFERÊNCIAS
A UPG reserva-se o direito de pedir referências em relação a experiências de emprego anteriores ou a
outras experiências de voluntariado em que o/a candidato/a tenha participado.

NOTAS FINAIS
Confirmo que li os requisitos acerca do Programa de Voluntariado da UPG (disponíveis online)
Anexo a este formulário o meu CV actualizado
Tenho disponibilidade para entrevista e formação (no caso de ir para Moçambique)
__________________, ___ de ____________________ de 20 ___

________________________________
(Assinatura do/a voluntário/a)

□
□
□

