
VERÃO JOVEM 2019 
 
 
 
 

Programa Remunerado de Ocupação de tempos livres das férias de Verão 
(Ação desenvolvida pela Freguesia de Moinhos da Gândara) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL (Candidato ao programa) 

 

Nome: ________________________________________________________________________  

Morada: _______________________________________________________________________  

Data de Nascimento:  _______ / _____ / _____  idade: ____ BI/CC N.º: __________________  

NIF:  _____________  Habilitações Literárias:  _________________  Telefone:  ____________  

Telemóvel:  ________  e_mail (legível): _____________________________________________  

Período de participação: ��Totalidade ��Outra (indicar qual o período ou períodos):  

 ______________________________________________________________________________  

 

 
Autorização do Encarregado de Educação 

(no caso de seres menor de idade) 

 

Eu,  _____________________________________________ portador do BI/CC n.º  __________ , 

emitido em  ________ / ____ / ________ , declaro tomei conhecimento do regulamento e que 

autorizo a participação do meu educando,  ____________________________________________  

no programa de ”Verão Jovem 2019”. 

 
 
Moinhos da Gândara,  __________ de  ___________________  de 2019 
 
 _________________________________________________________  
        (Assinatura) 

 
Nota: Anexa à tua ficha de inscrição a cópia dos seguintes documentos: 
 • BI ou CC  • NIF  • BI ou CC do teu encarregado de educação (se fores menor) 

 
Formulário para Inscrição 



 
 

 
 
 

FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA 
 

Figueira da Foz 
 

CONTRIBUINTE N.º 507 371 917 

 
RUA 20 DE JUNHO, 33     •     QUINTA DOS VIGÁRIOS     •     3090-826 MOINHOS DA GÂNDARA     •     TELEFONE 233 929 646 •  FAX 233 929 931 

www.jf-moinhosdagandara.pt     •     mail: geral@jf-moinhosdagandara.pt 

MINUTA DE CONSENTIMENTO EM FORMULÁRIO OU REQUERIMENTO 

 

□…………… , nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar a 

utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste 

requerimento/formulário, permitindo o seu tratamento em ficheiros de dados 

pessoais informatizados ou manuais. 

 

□…………… , nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar 

que o seus dados pessoais constem da base de dados da Junta de Freguesia. 

 

□…………… , nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar a 

manutenção dos seus dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no 

Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 

412/2001, de 17 de Abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de 14 

de Outubro. 

 

 


