FICHA DE INSCRIÇÃO - PALEO
VOLUNTARIADO
(Paleo Volunteer - Registration Form)

Fotografia
(Photo)

Nº de Inscrição (Registration No.:):
Nº de Sócio (Member No.:):
1. Dados Pessoais:
Nome (Name):
Data de nascimento (Birth date):
BI (ID Card):

Local de Emissão (Issue Place):

Data de Emissão (Issue Date):

Nacionalidade (Nacionality):

Endereço (Adress):
Localidade (Locality):
Freguesia:

Código-Postal (Zip Code):
Telefone/Telemóvel
(Phone/Mobile Number):

E-mail:
2. Habilitações Literárias/ Formação Profissional (Literary Qualifications/ Professional
Training):

3. Áreas de Interesse (Areas of Interest):

4. Como teve conhecimento da SHN (How did you find out about SHN)?

5. Qual a sua motivação para fazer Voluntariado na SHN (What is your motivation for
volunteering at SHN)?

Aceite/ Recusado em reunião de Direcção em:
(Accepted/ Denied at Directores meeting on
the)

Assinatura do Voluntário (Volunteer
Signature)

_____/______/______

_____/______/______

A Direção (Administration Board)

Tipo de Sócio (Membership Type)
Menor de 18 anos
(Under 18)
Investigador Associado
(Associated
Investigator)

Efetivo (Effective)

Consultor Científico
(Scientific Advisor)

Investigador Efetivo
(Effective
Investigator)
_____/______/______
Data (Date)

A ficha de sócio deverá ser assinada e acompanhada de fotocópia do BI, uma fotografia tipo passe e o valor
correspondente à quota anual. (The membership form must be signed and accompanied by a photocopy of the
ID, a passport-size photograph and the amount corresponding to the annual share.)

Autorização do Encarregado de Educação
(no caso de o Voluntário ser menor de 18 anos)
Eu ____________________________________________________________________ (nome
do Encarregado de Educação), declaro que tomei conhecimento do Regulamento
da Sociedade de História Natural de Torres Vedras e autorizo o meu educando
__________________________________________________________________ (nome do
voluntário) a participar como voluntário na Instituição.
Nota: Anexar fotocópia do Bilhete de Identidade do Encarregado de Educação.

Data: _____/_____/_____

Authorization of the Guardian
(in case the Volunteer is under 18 years old)
I ____________________________________________________________________ (name of
Guardian), declare that I am aware of the Regulations of the Natural History
Society
of
Torres
Vedras
and
authorize
my
student
___________________________________________________________________ (name of
volunteer) to participate as a volunteer in the Institution.
Note: Attach a photocopy of the Guardian's Identity Card.

Date: _____/_____/_____

