
 

 

 

 

 
 

FICHA VOCACIONAL 

Paz e Bem! 

Caro Irmão, damos graças a Deus e alegramo-nos contigo por este teu desejo de quereres fazer uma 
experiência vocacional connosco. Pedimos-te que preenchas esta ficha vocacional, que se destina a recolher 
alguns dados, de modo a podermos conhecer-te um pouco melhor. Depois deverás enviá-la para o seguinte 
e-mail: vocacional@capuchinhos.org e, brevemente, entraremos em contato contigo.  

 
Nome completo: ______________________________________________________________________ 

Idade: _____     Data de nascimento: _____/_____/_______     Nacionalidade:___________________  

Naturalidade: _____________________________         Estado Civil: ___________________________ 

Morada atual: ________________________________________________________________________ 

Nome do Pai: _____________________________________________ Profissão: __________________ 

Nome da Mãe: ____________________________________________ Profissão: __________________ 

Estado civil dos Pais: ________________________________                Número de irmãos: ________ 

O teu contato: ________________________ Email:  ________________________________________ 

Paróquia onde vives a tua fé: _____________________________     Diocese: ____________________ 

Habilitações Académicas: ______________________________________________________________ 

Exerces alguma profissão? Se sim, qual?__________________________________________________  

Local de trabalho: ____________________________________________________________________ 

 

Outras informações sobre ti que consideres importante referir: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



PERMITE QUE TE FAÇAMOS ALGUMAS PERGUNTAS 

Quais os sinais que te despertaram o desejo de iniciar uma experiência de discernimento vocacional? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Já ouviste falar de São Francisco de Assis e/ou dos Franciscanos Capuchinhos? O que te despertou 

curiosidade ou te cativou? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Como conheceste os Frades Capuchinhos?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Obrigado! 

 

 

Data: ___/___/_______                                        Assinatura: ___________________________________ 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Declaro que tomei conhecimento que: 
1. Os dados pessoais constantes do presente formulário são tratados nos termos do artigo 6º, nº 1, e) e f) e 9º, nº 2, d) do Regulamento (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, e em respeito pelos princípios desse regulamento, em articulação com as normas canónicas, no âmbito estrito da 
Igreja Católica, pela Província Portuguesa dos Frades Menores Capuchinhos, Diocese do Porto, apenas para fins relativos à sua promoção vocacional. 
Reconheço que é interesse legítimo da Igreja Católica, para o exercício da sua missão vocacional, garantida pelo direito constitucional à liberdade 
religiosa, saber quem são os seus membros. 

2. Tomei conhecimento que o órgão responsável pelo tratamento dos dados é a Província Portuguesa dos Frades Menores Capuchinhos, com domicílio 
em Av. Cons. Barjona de Freitas, nº12, 1503-809 Lisboa com o email rgpd@capuchinhos.org. 

3. Para segurança dos meus dados, e para garantir que os meus direitos estão a ser cumpridos, está à minha disposição um Encarregado de Proteção de 
Dados que poderá ser contactado através do email: rgpd@capuchinhos.org. 

4. Tomei conhecimento que estes dados serão conservados enquanto a missão da Igreja, a finalidade para que foram recolhidos e tratados e a natureza da 
promoção vocacional o exigir. 

5. Enquanto titular dos dados tenho direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, nos termos do regulamento geral de proteção de dados, o direito 
ao acesso aos dados que me digam respeito, bem como à sua retificação e apagamento, dentro dos limites impostos pelas leis. 
 


