FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
POLO DE EMPREGO
1- Identificação da entidade promotora
Denominação
Sede:
Código postal
Telefone
Natureza Jurídica
Número de identificação fiscal

Freguesia
Concelho
Fax

Email

Entidade privada sem fins lucrativos
Entidade pública
Atividade

Entidades Privadas
Data de constituição

Cae

Data de início de atividade

Entidades Públicas
Data de criação / reorganização
Responsável
Nome
N.º de Cartão de Cidadão / BI
Telefone

Cargo
Número de identificação fiscal
Fax

Email

2- Identificação do Polo de Emprego
Localização
Endereço
Código postal

Concelho

Responsável pelo Polo de Emprego
Nome
Endereço
Concelho
Telefone

Código Postal
Email

Freguesia

Freguesia

3- Animador do Polo de Emprego
Para seleção pelo Centro de Emprego
Animador proposto
Nome
N.º de Cartão de Cidadão / BI
Habilitações Literárias
Endereço
Concelho
Telefone

Data de Nascimento
Número de identificação fiscal
Freguesia
Código Postal
Email

Situação Face ao Emprego
Desempregado
1º Emprego
Empregado com vínculo laboral com a entidade promotora
Experiência Profissional anterior

Novo Emprego

4- Caraterização e justificação da candidatura
a) Contexto socioeconómico do concelho

b) Breve descrição das atividades que se propõem desenvolver

c) Experiência da entidade no domínio do emprego/formação/ação social/empreendedorismo

d) Adequação das instalações onde irá funcionar o Polo de Emprego

e) Perspetiva de integração do Polo de Emprego na entidade promotora

5- Apoios a que se candidata
Período de Funcionamento
Tempo inteiro

Tempo parcial (*)

Horário de funcionamento

Apoio Financeiro
a) Pequenas adaptações de infraestruturas e aquisição de equipamento
( O apoio financeiro relativo a esta rubrica é apenas concedido após aprovação, mediante a justificação das necessidades de cada uma das despesas
apresentadas, que deve passar a descrever)

Justificação

b) Comparticipação na remuneração do animador
c) Pagamento da contribuição da entidade enquadradora para a taxa social única
Percentagem relativa ao pagamento da taxa por parte da entidade empregadora
d) Despesas de Funcionamento

(*)
Quando o Polo de Emprego funcione a tempo parcial, o apoio financeiro para a comparticipação na remuneração do animador e nas despesas de
funcionamento terá por limite 50% dos montantes previstos.

6- DECLARAÇÃO
A entidade subscritora da presente candidatura obriga-se voluntariamente a cumprir as obrigações que lhe são cometidas.
Declara ter a sua situação regularizada no que respeita a apoios comunitários, nacionais ou regionais, independentemente da sua natureza e
objetivos, designadamente os concedidos pelo IEM, IP-RAM.
Declara não ter sido condenada, com decisão transitada, em julgado, por ilícito criminal na obtenção de subsídio de natureza pública.

Data

Assinatura(s)*

(*)
Assinatura da(s) pessoa(s) com competência para obrigar a entidade, reconhecida(s) notarialmente nessa qualidade e com poderes para o ato, se se tratar de
pessoa coletiva.

6- Documentos a entregar
Fotocópia de cartão com o número de identificação de pessoa coletiva;
Fotocópia de Escritura de Constituição da Entidade e dos Estatutos da Entidade Promotora (no caso de Entidade privada sem fins
lucrativos)
Fotocópia da Lei Orgânica da entidade (no caso de Entidade Pública)
Declaração de inscrição no registo/início de atividade da entidade promotora
Layout das instalações onde irá funcionar o Polo de Emprego
Faturas pró-forma e orçamentos dos equipamentos e /ou obras de adaptação propostas pela Entidade
Certidão da Segurança Social comprovando ter a situação regularizada face àquela Instituição
Certidão das Finanças comprovando ter a situação regularizada face àquela Instituição
Plano de Atividades
No caso do animador ser proposto pela entidade:
Fotocópia de Certificado de Habilitações do animador
Curriculum Vitae do animador
Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade do animador
Fotocópia de Cartão com o número de identificação fiscal

