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QUESTIONÁRIO EMPRESAS 
 

 - OFERTA DE ESTÁGIOS -  
 
 
 

Identificação da Empresa / Estabelecimento  
Nome: 

Morada: 

Freguesia: Código Postal:           -           - 

N.º Telefone: N.º Fax/Telm.: 

E-mail: NIPC: 

CAE : Nº Total de Trabalhadores: 
 

Áreas de Estágio 

As áreas de interesse para a minha empresa ou estabelecimento são: 

 

1. ________________________________________________________________,  nº vagas ________ 

2. ________________________________________________________________,  nº vagas ________ 

3. ________________________________________________________________,  nº vagas ________ 

4. ________________________________________________________________,  nº vagas ________ 

5. ________________________________________________________________,  nº vagas ________ 

6. ________________________________________________________________,  nº vagas ________ 

 

 
 
 
 
 

(A preencher pelos serviços) 

Processo n.º_____________________ 
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Eu, __________________________________________, na qualidade de __________________, 

manifesto o interesse em colaborar com a Câmara Municipal de Odivelas em acolher estagiários oriundos 

dos Cursos de Educação e Formação, Tipo I, II e III, nível 2 e dos Cursos Profissionais, não 
remunerados, de 420 horas, pelo período de 2 meses, leccionados nas Escolas do Concelho de Odivelas 

e dou o meu consentimento expresso e de livre vontade para que os dados recolhidos possam ser usados 

no âmbito da actividade desenvolvida pela Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projectos Co-

Financiados da Câmara Municipal de Odivelas. 

Mais declaro que, possuo a situação regularizada perante a Fazenda Pública e a Segurança Social. 

 

______ de ___________________ de ________ 

 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
 

Instruções de Preenchimento 

• Os campos devem ser preenchidos com letra legível; 
• Os campos são todos de preenchimento obrigatório; 

• O presente questionário pode ser fotocopiado as vezes que forem necessárias de acordo com as 

ofertas de estágio; 

• Os presentes dados irão ser objecto de tratamento informático, tendo o requerente direito de 

informação nos termos do n.º 1 e 2 do art. 10º da Lei n.º 67/98, de 26/10/1998, a qual transpõe para a 

ordem jurídica interna a Directiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados -Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

 

Pode entregar o presente questionário através do seguinte e-mail: actividadeseconomicas@cm-
odivelas.pt. 


