TENS + DE 18 ANOS?
QUERES FAZER PARTE DOS BASTIDORES?
INSCREVE-TE EM geracaomaiscultura@cm-leiria.pt
PERFIL
Domínio de língua inglesa, francesa e espanhola (preferencial); forte domínio comunicacional; clareza,
concisão e assertividade na atitude; boa apresentação (imagem cuidada); aptidão física (montagem e
desmontagem de equipamentos); disponibilidade de horário (em caso de atividades em horário
noturno); domínio e manuseamento em equipamento informático e audiovisual; zelo e preservação dos
equipamentos expostos; domínio básico das artes de carpintaria.
PROJETOS CULTURAIS

Concertos de Verão

Praça Viva
Mercado do Vinho
Gin Tasting

FUNÇÃO

DATAS

Acompanhamento das atividades /
projetos culturais integrados na agenda
do espaço cultural, nomeadamente:
* Apoio na montagem / desmontagem
de estruturas de apoio aos eventos;
* Acolhimento presencial, na presença
da equipa residente;
* Atendimento ao público (Galeria
Municipal e Espaço + Jovem);
* Apoio na divulgação de eventos
municipais, que impliquem a deslocação
pedonal junto de outras unidades
municipais

TURNOS

VAGAS

4, 11, 18 e 25
julho

8

1, 8, 15, 22 e 29
agosto

10

5, 12, 19 e 26
setembro
2, 9, 16 e 23
agosto

A articular de
acordo com os
horários dos
eventos

8
4

12, 13 e 14
setembro

3

19, 20 e 21
setembro

3

Nome:_____________________________________________________________________________________
Data Nascimento: ____ / ____ / ____ Cartão de cidadão / BI: ___________________ NIF: ________________
Morada: _______________________________________________ Cód. Postal: ________ - ____ ___________
Telf./Tm: ___________________________ Email: ________________________________________________
Habilitações literárias:__________________________ Outras Competências:___________________________
Profissão: ______________________________________

Já exerceu voluntariado? _____________________

Função a que me candidato: _________________________ Dias: _______________ Turnos: ______________
Declaro que conheço o regulamento do BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE LEIRIA e aceito as condições nele expressas:
_________________________________________________________ Data: ____ / ____ / ____
Nota: Formação obrigatória
Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o titular dos dados o direito de informação nos termos do nº1 e do 2 do art.º 10º da Lei 67/98 de 26/10,
a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção de pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da Proteção de Dados Pessoais

