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Programa “Prémios de Excelência para os Melhores Trabalhadores Séniores” 

Formulário de nomeação 

Deverá ler o regulamento do Programa “Prémios de Excelência para os Melhores 

Trabalhadores Séniores”, antes de preencher este formulário. 

Dados do nomeador (empregador) 

Nome do empregador/ responsável da empresa: 

_______________________________________________________________（☐Sr./☐Sra.） 

Denominação da empresa/ instituição:___________________________________________                                        

Actividade:                

Endereço de contacto:                                                          

Nome da pessoa para contacto:            （☐Sr./☐Sra.）Cargo:        

Telefone do local de trabalho da pessoa para contacto:         

Telemóvel:        Fax:         

E-mail:                                  

 

 

Dados do nomeado (empregado) 

Nome do empregado:                        Número do BIR da RAEM:             

Data de Nascimento:                       ( Dia/ Mês/ Ano) 

Morada:                                                                  

Telefone:           Telemóvel:            

Nível de Escolaridade: 

☐Sem instrução     ☐Ensino primário    .º Ano/☐Completo 

☐Ensino secundário    .ºAno/☐Completo 

☐Bacharelato/Licenciatura    .ºAno/☐Graduado   ☐Grau académico 

igual ou superior ao de mestrado 

Começou a ser recrutado a partir do ano    . Até à presente data, exerceu funções 

durante   ano(s) e     mês/ meses, como (cargo actual)            

Descrição das funções:                             
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Motivo porque foi nomeado 

De acordo com as funções do empregado, descrever de forma concreta o desempenho do 

trabalho nos seguintes aspectos (continuar noutra página se o espaço não for suficiente) 

(1) No âmbito da conduta e disciplina profissional (por exemplo: responsabilidade, 

integridade, cortesia, determinação, obediência, pontualidade, assiduidade, iniciativa, entre 

outros. Especificar.) 

                                      

                                      

                                      

                                      

(2) No âmbito da capacidade de trabalho (por exemplo: capacidade de liderança, habilidade 

para resolver problemas, análise, organização, adaptação, concentração e melhoria contínua 

no trabalho, entre outros. Especificar.） 

                                      

                                      

                                      

                                      

(3) No âmbito do relacionamento interpessoal (por exemplo: as relações com o empregador, 

colegas, o público e os clientes, integração na equipa e afinidade, entre outros. 

Especificar.） 

                                      

                                      

                                      

                                      

(4) Aperfeiçoamento (por exemplo: participação em formação profissional e outras 

formações) 
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(5) Eficácia do trabalho e os contributos para o serviço (por exemplo: qualidade de serviço, 

êxito profissional, ter sido premiado pelo empregador e contribuição para o bom nome da 

empresa, etc.) 

                                      

                                      

                                      

                                      

Realização pessoal e contribuição à sociedade 

Total de ______ documentos comprovativos fornecidos pelo empregado, referentes aos 

campos que a seguir se indicam: 

☐Académico, num total de _____☐Desporto, num total de        ☐Trabalho de 

voluntariado, num total de        

☐Participação em funções das Associações e funções públicas, num total de           

☐outros, num total de        

Declaração para efeitos de recolha e de utilização de dados pessoais 

1. Os dados pessoais recolhidos através do presente formulário servem apenas para a 

avaliação e a selecção do Programa “Prémios de Excelência para os Melhores 

Trabalhadores Séniores”, pelo que a Organização adoptará as medidas de sigilo adequadas 

para a protecção desses dados. As respectivas informações serão conservadas durante seis 

meses após a conclusão da realização deste Programa. Findo o período de conservação, as 

informações serão destruídas ou bloqueadas de acordo com as respectivas disposições. 

2. O titular dos dados pode exercer, por escrito, o direito de acesso e de rectificação dos 

dados pessoais contidos no presente formulário. 

3. Os dados pessoais constantes do presente formulário poderão eventualmente ser 

transferidos a outros órgãos administrativos, judiciais ou entidades, pela Organização 

consoante a necessidade de cumprimento de obrigações legais. 

Declaração do titular dos dados 

Os assinantes declaram estar cientes dos objectivos e da finalidade da recolha dos respectivos 

dados pessoais, efectuada pela Organização para o presente formulário e consentem no 

preenchimento do formulário para a candidatura ao Programa “Prémios de Excelência para 

os Melhores Trabalhadores Séniores” e no cumprimento do Regulamento do mesmo 

Programa. Declaram que as informações fornecidas no formulário de nomeação e os anexos 

são verdadeiros. O nomeado consente ainda, no caso de ser premiado, na publicitação dos 

respectivos dados, nomeadamente no que se refere à fotografia, à carreira profissional e às 
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reflexões pessoais do nomeado, para fins promocionais do referido Programa. 

 

Assinatura e carimbo do nomeador  

(empregador ou seu representante)                Assinatura do nomeado (empregado) 
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