VOLUNTÁRIO – FICHA DE INSCRIÇÃO
Ao preencher este documento está a aceitar e a concordar com a política de privacidade em vigor, que se
encontra exposta em local visível no Hospital Veterinário Solidário SOS Animal (HVS) e no nosso website em
http://www.sosanimal.com/politica-de-privacidade/

Nome completo: ____________________________________________________________________
Género:

Feminino

Masculino

Data de nascimento: _______ / _______ / ___________

Morada: ___________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - _______ Localidade: __________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Telemóvel: _______________________________ Telefone: ________________________________
Nº BI/CC: __________________ Data de emissão: ___ / ___ / ______ Arquivo: __________________
Nº Contribuinte: __________________ Carta de condução: Sim

Tem animais? Sim

Não

Não

Número: ___________

Quais: _____________________ Quantos: _____________________

Situação profissional atual:

Estudante. Indique área: ___________________________________
Empregado. Indique profissão: ______________________________
Desempregado. Indique última profissão: _____________________
Reformado. Indique última profissão: ________________________
Outra. Indique qual: ______________________________________

Habilitações literárias: ___________________________________________________________
Competências complementares (ex: línguas estrangeiras, programas informáticos, design, etc):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Motivações para a prática de voluntariado:

Gosto por animais e pela natureza

Vontade de ajudar animais

Vontade de ajudar outros

Obtenção de novas experiências

Satisfação e enriquecimento pessoal

Valorização profissional

Alargar a rede de contactos pessoais

Ocupação de tempos livres

Outro. Indique qual: _________________________

Tem formação em voluntariado? Sim

Não

Tem experiência em voluntariado? Sim

Se sim, indique qual: ________________________

Não

Se sim, indique em que organizações: _________

__________________________________________________________________________________
É atualmente voluntário? Sim

Não

Se sim, em que organização: ________________________

Descreva as suas tarefas: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Por que razão gostaria de ser voluntário da SOS Animal - Portugal: ____________________________
__________________________________________________________________________________
Áreas nas quais gostaria de colaborar:

Campanhas de adoção, educação e sensibilização

Campanhas de angariação de fundos

Ser família de acolhimento temporário

Organização de eventos

Recolha/distribuição de alimentos

Passeio de animais

Limpeza de jaulas de internamento e instalações

Apoio domiciliar (animal e tutor)

Outro. Indique qual: ________________________

Animais com os quais está mais familiarizado:

Cão

Populações com as quais está mais familiarizado:

Gato

Outros. Indique quais: ________

Crianças

Jovens

Famílias
De que tempo dispõe para tarefas de voluntariado?

2ª

3ª

Adultos

Minorias
4ª

5ª

Idosos

Deficientes
6ª

Sáb

Quantas horas semanais? ____ A partir de que data? ___ / ___ / ____ Até que data? ___ / ___ / ____

Declaro que a informação apresentada é verdadeira e que tomei conhecimento que todos os
voluntários têm que ser sócios da SOS Animal - Portugal, mantendo as suas quotas em dia, e que a
aprovação da minha inscrição está sujeita à aprovação da Direção da mesma.

________________________ (localidade), _______ de ____________________ de 20_______ (data)

________________________________
O voluntário

________________________________
A SOS Animal - Portugal

