JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

A preencher pelos serviços

PLANO LOCAL DE EMERGÊNCIA

N.º Registo:

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NA BASE DE DADOS
PARA VOLUNTARIADO DE EMERGÊNCIA

Data:

/

/

I. IDENTIFICAÇÃO
Nome
BI/CC

Sexo

DD/MM/AAAA

M F

(Data Nascimento)

Morada

Código Postal
Telefone

Telemóvel

Localidade
E-mail

Ocupação/Profissão

Carta de Condução

Habilitações Literárias/Aptidões:

II. Experiência em Voluntariado
Tem formação em voluntariado?

Se sim, qual?

Disponibilidade em Situação de Emergência?

Tem experiência em voluntariado?

Entidade

III. DOCUMENTOS EM ANEXO
Fotocópia BI/CC*

Outros documentos em anexo:

*caso autorize

Assinatura:

Rua Conde Arnoso, 5-B · 1700-112 Lisboa · Tel.: 218428370 · Fax: 218428399 · www.jf-alvalade.pt

ENQUADRAMENTO GERAL
Voluntários Proteção Civil da Freguesia de Alvalade
Para uma resposta imediata e eficaz perante uma situação de emergência, a Junta
de Freguesia de ALVALADE (JFA) desenvolveu um Plano Local de Emergência
(PLE_JF ALVALADE_JF ALVALADE).
Todo o plano assenta no princípio de que, em situações de emergência e de
catástrofe, as primeiras medidas de socorro são efetuadas e tomadas pelas
comunidades locais, assumindo-se estas como agentes de socorro imediato
– Voluntários de Proteção Civil de Alvalade.
Após o preenchimento das fichas de candidatura, enviar por email para a Junta de
Freguesia de Alvalade: geral@jf-alvalade.pt
As candidaturas serão analisadas pelos Serviços da Junta de Freguesia. Os dados
aceites para candidatura, são:
•

Residente na Freguesia de Alvalade;

•

Cidadão português, com morada permanente;

•

Cidadão estrangeiro, com a situação regularizada e com morada
permanente;

•

Trabalhador na Freguesia de Alvalade (mesmo que não resida na
freguesia);

•

Maiores de 18 anos;

•

As tarefas previstas para os Grupos de Comunicação, Operações,
Logística, serão selecionadas pela JFA;

•

Os candidatos selecionados, serão contatados, preferencialmente via
email;

•

Os candidatos selecionados, obterão formação específica de acordo com
os Grupos nos quais forem inseridos e serão devidamente informados
das datas das respetivas formações.

•

Qualquer outra questão poderá ser colocada, no decorrer do processo,
através do email geral@jf-alvalade.pt ou nos Polos de Atendimento da
JFA.

