
JUVEN
TUDE EM 
MOVIMENTO
BORBA 2019 NOTA: Esta ficha de inscrição só será considerada válida se no 

acto da inscrição anexar TODOS os documentos instrutórios 

solicitados e apresentar os originais

                Ficha de inscrição {

Nome

Morada

Localidade                                                                                                                                Código Postal

Telefone/telemóvel                                                                                         email

B.I./ Cartão de Cidadão                                                                                                            Validade

Data de Nascimento                  /           /                                      Idade                                       Sexo:       Femenino                     Masculino

Contribuinte  N.º                                                                                   NIB

Identificação do Participante (Preencher com letra maiúscula)

Habilitações Literárias (Preencher com letra maiúscula)

Habilitações literárias

Estudante?    Sim                  Não

Em caso afirmativo especifique:

Estabelecimento de ensino

Curso                                                                                                                                                                                                               Ano   

Saúde (Preencher com letra maiúscula)

Tem algum problema de saúde relevante para o trabalho a realizar?

Tem algum tipo de alergia?      Sim                Não

Em caso afirmativo, especifique:

Contacto de emergência                                                                                                           Grau de parentesco: 

Eu,                                                                                                                                                            , portador do B.I./C.C. N.º                                  

declaro autorizar o/a meu/minha                                                             (grau de parentesco) a participar no projeto Juventude 

em Movimento.

Para qualquer eventualidade o meu contacto é:                                                                                       Telefone                 Telemóvel

Autorização do Encarregado de Educação (Preenchimento obrigatório para participantes menores de idade)

Turno e Área de Atividade Pretendida: Turno                Área de Atividade 

Calendário do Projeto : 

Áreas de Actividade:  

1º Turno - Julho | 2º Turno - Agosto

Educação e Juventude | Desporto e Tempos Livres | Feiras e Eventos | Cultura e Património | Ambiente e Espaços Verdes

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



A apresentar pelo participante

Documentos instrutórios, OBRIGATÓRIOS NO ACTO DA INSCRIÇÃO, com apresentação dos originais:

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão, do participante;

Cartão do Jovem Munícipe;

Comprovativo de morada (em nome do participante, Exemplo: 

Documento com os códigos do cartão do cidadão/ Carta do banco)

Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão, do Encarregado de Educação 

(para participantes menores de idade);

Cartão de Contribuinte do participante;                                                   

A preencher pelo Balcão Unico

Inscrição nº

Documentos entregues:

              Comprovativo de morada do participante

              NIB:                                                                                                                                             Extrato bancário                 talão do multibanco

              

Assinatura do/a  colaborador/a

Data         /         / 

Consentimento de Tratamento de Dados Pessoais

Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, ou dos dados pessoais do menor acima identificado, que 

represento legalmente, na qualidade de Pai/Mãe ou Tutor(a), tendo por finalidades:

                A divulgação de eventos, atividades e serviços municipais;

                A instrução de procedimentos administrativos pelo Município de Borba

Este termo de consentimento está em conformidade com o disposto nos artigos 7º e seguintes do novo Regulamento 

Geral de Protecção de Dados - Regulamento EU 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, 

constituindo uma manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados ou seu 

representante legal aceita, mediante declaração, que os dados pessoais, que lhe dizem respeito, sejam objeto de 

tratamento nos moldes legalmente admissíveis.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Assinatura do Encarregado de Educação                                                            Assinatura do Jovem
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