FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO/A

Nº _________

Proposto/a pela Paróquia de / ou pelo Instituto
Nome: ______________________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Código Postal __________ – _______ _________________________________________ Telef. _______________ ___
E-mail: _____________________________________________@_____________________ Telem. __________________
Filho/a de _________________________________________________________________ Telem. nº ________________
e de _________________________________________________________________ Telem. nº ________________
Data de nasc.to ____ / _____/ 19___ Estado civil __________________________ Nº de Contribuinte: ________________
Habilitações literárias: _________________________________________________________________________________
Profissão: ___________________________________________________________________________________________
Habilitações musicais: _________________________________________________________________________________
Actividades paroquiais em que está inserido/a: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Assinale o que deseja frequentar:

 Área A

 Área B1 

Área B2  Área C 

Data _____ de ______________________ de 2015
O Candidato ou (se for menor de idade) O Encarº de Educação: ________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO/A
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Nome: ______________________________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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E-mail: _____________________________________________@_____________________ Telem. __________________
Filho/a de _________________________________________________________________ Telem. nº ________________
e de _________________________________________________________________ Telem. nº ________________
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Actividades paroquiais em que está inserido/a: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Assinale o que deseja frequentar:

 Área A

 Área B1 

Área B2  Área C 

Data _____ de ______________________ de 2015
O Candidato ou (se for menor de idade) O Encarº de Educação: ________________________________________________

Para serviço de Secretaria da EDMS
Como actualmente um Presbítero assume o cuidado pastoral de várias paróquias ou as mesmas estão confiadas a
uma Comunidade Religiosa, a Direcção da EDMS pede e agradece ser notificada sobre o pároco a quem deve
enviar as respectivas informações. Assim, as seguintes indicações devem ser prestadas de acordo com o seu Pároco
ou Superior da Comunidade Religiosa do/a candidato/a ____________________________________________
Nome do Pároco: ____________________________________________________________________________________
Endereço postal: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Có d igo p o stal: _________-______

_______________________________________ _________________________

E-mail: _______________________________________________________ @ __________________________________
Telefone: ____________________ ; _______________________

Telemóvel: ________________________________

Atestação do Pároco
A paróquia vai participar nas despesas deste/a aluno/a nas áreas a seguir indicadas?
* No Curso Geral: sim  não ; Na classe individual de Órgão: sim  não ;
Na classe individual de Viola : sim  não ; Na classe individual de Técnica Vocal : sim  não 

___________________________ , ______ de ___________________ de 2015
Assinatura do Pároco: _________________________________________________________________
Entrada na Secretaria da Escola em ___ / ____ / 2015

Recibo nº __________

Fotografia: __________

Registado: ________________

Ano Escolar 001-Propaganda
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