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Ficha de Inscrição 

 

Informação Pessoal 

Nome completo  

Data de nascimento  

Género (masculino/feminino)  

Nacionalidade  

Naturalidade  

Estado civil  

Documento de identificação 
(Bilhete de identidade, Cartão de 
Cidadão, Passaporte,…) 

 
N.º 

Data de validade 
___/___/_____ 
(dia/mês/ano) 

 

Informação Académica/Profissional 

Habilitações Académicas  

Outras Qualificações 
Informação Pessoal 

 

 

Profissão  

 

Contatos 

Morada  

Código Postal  

Localidade  

Telefone/telemóvel  

Correio Eletrónico (E-mail)  

 

Assinale com um X os módulos em que se pretende inscrever: 

Cultura Geral  Inglês  

Cruzando a nossa História  Meditação  

Aqui aprendo a ler  Oficina das Artes  

Coro  Psicologia  

Informática  Teatro  

Costura Criativa  Tuna  

Escrita Criativa    

 

Deixe-nos a sua sugestão para futuros módulos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nº de Aluno________________  Data de Inscrição_______________________ 
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Dados de Saúde Relevantes 

 

1. Tem doenças crónicas?  Sim ▢  Não ▢ 

1.1 Se sim, indique quais. 

_______________________________________________________ 

 

2. Toma medicação regularmente? Sim ▢  Não ▢ 

2.1 Se sim, indique quais os medicamentos que toma. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Tem alergias a medicamentos ou a alimentos? Sim ▢Não ▢ 

3.1 Se sim, indique quais. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Indique dois contactos de emergência, podem ser familiares, amigos ou 

vizinhos. 

 

Contacto 1 ____________________________ 

Contacto 2 ____________________________ 
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AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 

 

 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		inscrições UPTE alunos. (1).pdf




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 28

		Com falha: 1




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Aprovado		Aninhamento apropriado
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