
 

 

 
 
» FICHA DE CANDIDATURA ESPONTÂNEA  

 
 
 

» DADOS PESSOAIS 
 

Nome completo: ________________________________________________________________________________ Idade: _______________________  

Área de residência: ____________________________________ Telefone: ______________________ Telemóvel: ___________________________ 

Email: ____________________________________________________________________ Meio de transporte próprio:  Sim ____     Não ________ 

 

» HABILITAÇÕES LITERÁRIAS – FORMAÇÃO ACADÉMICA 
 

            Ano de Conclusão 

____ Ensino Básico ou equivalente _________________________________________________________  _______________ 

____ Ensino Secundário __________________________________________________________________  _______________                                         

____ Pós-Secundário ____________________________________________________________________  _______________ 

____ Bacharelato _______________________________________________________________________  _______________ 

____ Licenciatura _______________________________________________________________________  _______________ 

____ Mestrado __________________________________________________________________________  _______________ 

 
» FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
 

Curso(s): _____________________________________________________________________________________________________________ 

Estabelecimento(s) de ensino: ___________________________________________________________________________________________ 

Conhecimentos adquiridos: _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 
Data: ___ / ___ / ____  
Entregou CV: Sim ____     Não ____  
Recebido por: ________________________ 
Código de admissão: __________________ 

» PARA QUAL/QUAIS DAS EMPRESAS SE GOSTARIA DE CANDIDATAR?  

 
Durit ___ Helitene ___ Vitricer ___ 

Duromin ___ Moldit Industries ___ Durit Coatings ___ 

Duritcast ___ 

 

  



 

 

 
» EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PREENCHER DA MAIS RECENTE PARA A MAIS ANTIGA) 
 

Experiência profissional:  Sim ____     Não ____                        
 

Período 
(Início/ Fim) 

Empresa Função exercida Motivo de saída Notas 

     

     

     

 
» SITUAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS 
 

Situação profissional atual: Empregado ____     Primeiro Emprego ____     Desempregado ____    

Motivo da atual candidatura: ____________________________________________________________________________________________ 

Função pretendida: __________________________________________________ Remuneração pretendida: ___________________________ 

Disponibilidade: Imediata ____     Disponível em ___ / ___ / ____ 

Disponibilidade para turnos: Sim ____     Não ____        Horário noturno fixo (00h – 8h) Sim ____     Não ____         

Conhecia o Grupo DURIT? Sim ____     Não ____                        

Como teve conhecimento? ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei de Proteção de Dados e somente serão consideradas as que reúnam 
o perfil solicitado. Todas as restantes ficarão em base de dados para futuras solicitações.  

Autorizo que a minha candidatura seja guardada, pelo período de 12 meses, na vossa base de dados, para futuras admissões: 

Sim ____     Não ____  

(Caso não autorize o tratamento da sua candidatura, esta não poderá ser considerada e será automaticamente eliminada) 

Autorizo também que a minha candidatura seja partilhada com as empresas do Grupo DURIT: 

Sim ____     Não ____  

Data: ___ / ___ / ____     Assinatura: _______________________________________________________________________________________ 


