FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MODELO
1. Dados Pessoais (a preencher pelo Modelo)
Sexo:   Feminino

  Masculino

Candidatura a:
 Modelo de Acção de Formação Academia

  Modelo para fotografia Colecção ou Filmes Academia

Nome: _______________________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________________
Localidade:______________________________________________________________Código Postal:___________-_____
Telemóvel: _________________ / _________________ Outro contacto: ____________________
E-mail: ______________________________________________________________ Data de Nascimento: ___/
DD ___
AAAA
MM/ _______
2. Informações Gerais

(a preencher pelo Modelo)

 Manhã (9:30h às 13h)

Horário preferencial: 

 Tarde (14h às 17:30h)

 Pós-Laboral (18:30h às 21h)

Aceito ser modelo para:
  Corte de Senhora

 Corte de Homem  Cut & Color Collections (Mudança de visual)

 Inspiration Hairstyles*

*Os modelos que participem nesta acção de formação terão como compensação um corte de cabelo na Academia Lúcia Piloto.

Características do cabelo:
Tipo de cabelo:   Liso

 Ondulado

 Crespo

Comprimento do cabelo:

 Curto

 Médio / Curto

 Médio

 Comprido

 Muito Comprido

3. Condições de Candidatura
Serão admitidos candidatos maiores de 16 anos e todos os serviços são sujeitos a marcação antecipada, sendo
seleccionados em função dos cursos e da disponibilidade dos candidatos. As acções de formação poderão
durar entre 3 a 5 horas. Os candidatos comprometem-se a aceitar a realização do visual previsto para cada
acção de formação, sendo este serviço de cabeleireiro a compensação pela sua participação.

4. Anexe foto recente e nítida
(meio corpo, com o cabelo solto)

Clique para procurar foto.

Lisboa, ____ / ______ / 20____		

Enviar Inscrição

Confirmo que li e aceito as condições de serviços da Academia Lúcia Piloto.
Autorizo ainda que os dados recolhidos sejam utilizados para uso exclusivo da Academia Lúcia Piloto, com sede na Rua Mariana Vilar Bloco B, Loja 3E – 1600-220 Lisboa.
A Academia Lúcia Piloto, Lda. garante ao titular dos dados o direito de acesso para consulta, rectificação ou eliminação por carta dirigida à Rua Mariana Vilar, nº 3E 1600-220
Lisboa. Se não desejar que os dados sejam utilizados para efeitos de divulgação das actividades e promoções da Academia Lúcia Piloto, por favor assinale com um X.

