FOTOGRAFIA

Formulário para inscrição de Bilheteiros
Queima das Fitas 2019

Nome:____________________________________________________________________
C.C:______________________________________________________________________
Nº. Estudante (se se aplicar): __________________________________________________
Faculdade (se se aplicar): _____________________________________________________
NIF:______________________________________________________________________
Telemóvel: ______________________________________________________________

Assinalar com uma cruz os turnos onde existe disponibilidade da parte
do (a) candidato (a).
Noites de Parque
3/05

Horário

4/05

5/05

6/05

7/05

8/05

9/05

10/05*

(1ºTurno) 17h-22h
(2ºTurno) 22h-06h

*o 1ºturno de dia 10/05 poderá iniciar-se às 16h, pelo que, ao preencher a disponibilidade, tenha
isso em consideração.

Chá Dançante
Horário
8 de Maio
20h-24h

Alguma vez foi bilheteiro?

Baile de Gala
Horário
4 de Maio
(1ºTurno) 21h-24h
(2ºTurno) 24h-02h

Sim

Não

Se sim, em que ano e em que festa (Latada/Queima)? _________________________________

Alguma vez foi cervejeiro?

Sim

Não

Se sim, em que ano e em que festa (Latada/Queima)? _________________________________
Morada: Edifício AAC – Rua Padre António Vieira, nº1
Código Postal: 3000-015 Coimbra

Telefone: +351 239 851 064
E-mail: geral@queimadasfitascoimbra.pt
Site: www.queimadasfitascoimbra.pt

Os interessados deverão entregar este formulário juntamente com a fotocópia do cartão
de cidadão e Cartão de Estudante por e-mail digitalizado, numa pasta zipada para:
concursobilheteirosqf19@gmail.com ou, então, presencialmente na tesouraria da AAC,
piso 0, (Horário: 14:30h – 17:00h) ou na sala da Queima das Fitas no edifício da AAC
(Horário: 18:00 às 20:30).
Será dada prioridade na escolha a alunos bolseiros (pelo que é indispensável, para os
mesmos, apresentarem comprovativo dos SASUC), aos que demonstrarem
disponibilidade para trabalhar um maior número de horas e, em último caso, a
bilheteiros experientes.
Os turnos serão remunerados a 3,00€/hora + IVA (caso se aplique) nos 1ºs turnos das
Noites de Parque, 1º turno do Baile e no Chá Dançante e a 4,00€/hora + IVA (caso se
aplique) nos 2ºs turnos do Baile e das noites de parque.
O pagamento poderá ser efectuado através das seguintes formas:

Ato Isolado

Recibo Verde

Para que sejam emitidos os recibos de ato isolado ou recibo verde é obrigatório o seu
preenchimento através do site das finanças. Para isso os contribuintes terão que solicitar
junto de qualquer repartição de finanças o pedido da senha de acesso ao portal.

Entregou os seguintes documentos:
Comprovativo SASUC
BI ou CC

Recebi em:
Data:__/__/____
_____________________________

Foto
Cartão Estudante
Cartão de Contribuinte ou CC
(Todos os documentos são de carácter obrigatório)

Morada: Edifício AAC – Rua Padre António Vieira, nº1
Código Postal: 3000-015 Coimbra

Telefone: +351 239 851 064
E-mail: geral@queimadasfitascoimbra.pt
Site: www.queimadasfitascoimbra.pt

Outras Observações:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Prazo limite para inscrições: 26 de Abril de 2019

Dada a imprevisibilidade da logística inerente à Queima das Fitas, a COQF19 tem o direito de dispensar
trabalhadores previamente escalonados para realizar determinado turno, se se aperceber, em dado momento, que os
seus serviços já não são benéficos ou que o número de trabalhadores, em determinada situação, é excessivo. Qualquer
candidato concorda, à partida, com estas condições e terá, ainda, de assinar um Termo de Responsabilidade, antes de
iniciar funções.

Morada: Edifício AAC – Rua Padre António Vieira, nº1
Código Postal: 3000-015 Coimbra

Telefone: +351 239 851 064
E-mail: geral@queimadasfitascoimbra.pt
Site: www.queimadasfitascoimbra.pt

