
Nome:

Morada:

Telefone: Correio Eletrónico:

Nacionalidade: Data de Nascimento:

Actividade a que se Candidata: 

Área da Candidatura:

Disponibilidade: Full-time Ilha(s) em que pretende trabalhar

Part-time

Outra:

Habilitações Académicas:

Data de Conclusão

Formação Complementar

Duração

I - Informação Pessoal

II - Candidatura

III - Formação

EstabelecimentoNome do Curso

Bolsa de Emprego

Ficha de Inscrição

DataDesignação Organização



Após preenchimento, enviar por fax, correio ou entregue directamente nos escritórios da AICOPA, 
acompanhado do Curriculum Vitae.

Tel. 296 284 733 Fax. 296 284 772 aicopa@aicopa.pt

Rua Caetano de Andrade e Albuquerque, n.º 5 - 1.º esq. 950-037 Ponta Delgada

AICOPA - Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores

IV - Experiência Profissional

Empresa Função Data Entrada Data Saída

Condições Gerais de Utilização do Serviço

Assinatura:

Tomei conhecimento das Condições Gerais do serviço de Bolsa de Emprego, aceitando os seus termos:

Data:

1. A Bolsa de Emprego da AICOPA tem como principal objectivo oferecer aos aderentes um serviço de informação relacionado com o mercado de trabalho, constituindo 
um meio para o encontro de informação entre a oferta e a procura de emprego

2. A adesão aos serviços far-se-á através do preenchimento de um formulário e da aceitação das cláusulas contratuais gerais constantes do presente contrato

3. O serviço principal prestado pela Bolsa de Emprego da AICOPA aos aderentes que se inscrevam consiste na introdução directa do seu Curriculum Vitae e dos seus 
anúncios e mensagens de oferta de emprego, estágio ou formação que ficarão assim disponíveis para consulta pelos associados da AICOPA.

4. Este serviço é inteiramente gratuito e a AICOPA não é parte em eventuais relações que se venham a estabelecer entre os aderentes, nem tem qualquer 
responsabilidade pelo teor das comunicações e conteúdos introduzidos.

7. A AICOPA obriga-se ao cumprimento das regras legais vigentes na Lei Portuguesa aplicáveis a bases de dados pessoais, conferindo ao aderente o direito de oposição, 
acesso e rectificação dos respectivos dados, nos termos legais.

§ Todo o aderente cujo respectivo Curriculum Vitae conste da base de dados da Bolsa de Emprego da AICOPA, independentemente do mesmo ter sido introduzido 
directamente pelo próprio ou fornecido pelo respectivo estabelecimento de ensino, pode, a todo o momento, exercer directamente e por sua iniciativa os seus referidos 
direitos de oposição, acesso e rectificação.

5. Está expressamente vedado aos aderentes a utilização da Bolsa de Emprego da AICOPA para quaisquer fins comerciais que não sejam a procura e oferta de emprego, 
estágio e formação pelos próprios, sendo assim proibida a comercialização de quaisquer serviços ou produtos, bem como, de uma forma geral, a obtenção de qualquer 
remuneração, directa ou indirecta, por parte de ambos.

6. A AICOPA fica desde já expressamente autorizada a criar, constituir e organizar um ficheiro com dados e informações sobre cada um dos aderentes, nos termos 
permitidos pela lei.

§ A recolha de informação referida tem por finalidade permitir à AICOPA gerir as contas dos aderentes, bem como possibilitar a elaboração de estatísticas decorrentes do 
tratamento da inforação recolhida.

§ Os aderentes autorizam expressamente a AICOPA a divulgar e a explorar tais estatísticas junto de terceiros, desde que sem a divulgação das respectivas identidades.

9. Os aderentes estão obrigados à utilização dos serviços fornecidos de uma forma consentânea com as leis e regulamentações aplicáveis em Portugal a este tipo de 
serviço e de acordo com os termos e as condições constantes do presente contrato, declarando conhecer e aceitar as presentes cláusulas contratuais gerais e assumindo 
todos os correspondentes direitos e obrigações, manifestando a sua inequívoca vontade de vinculação e aceitação das mesmas.

§ O utilizador obriga-se a manter os seus dados actualizados e a retirar o seu Curriculum Vitae da Bolsa de Emprego da AICOPA logo que deixe de estar interessado na 
sua colocação no mercado de trabalho.

§ Os dados de cada Curriculum Vitae permanecerão na base de dados até ao período máximo de um ano sem actualização, ou até que o próprio os retire, ou dê 
indicações expressas nesse sentido, sem prejuízo de os mesmos poderem ser livremente removidos e apagados pela AICOPA sem o seu consentimento ou indicação.

8. O cliente responderá, em qualquer caso, sobre a veracidade dos dados fornecidos, reservando-se a AICOPA o direito a excluir dos serviços os aderentes que hajam 
facilitado dados falsos, sem prejuízo das demais acções que procedam em Direito.

§ De acordo com as normas em vigor sobre a matéria de protecção de dados pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro), a AICOPA compromete-se a cumprir a sua 
obrigação de confidencialidade sobre os dados pessoais e a cumprir com o seu dever de tratá-los confidencialmente, e adoptará, para os devidos efeitos, todas as 
medidas necessárias para evitar a sua alteração, perda, tratamento ou aceso não autorizado.

§ Os aderentes consentem expressa e livremente a constituição dos referidos ficheiros, os quais comportarão toda a informação obtida pela AICOPA no âmbito da 
constituição e criação da Bolsa de Emprego da AICOPA e respectivos serviços de busca de procura e oferta de emprego.


