
  
 

APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 

 
REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

 

 

 

Ano de Escolaridade:    

ESCOLA DE:    
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DE ALUNO 

 
Nome Completo:   

 

Morada:    
 

 

Data de Nascimento:   /  /   

 
 

2. FILIAÇÃO 

 
 

Filho/a  de     
 

CC/BI nº     

 

e de 

  ,CC/BI nº                            

Residentes     em   , 

freguesia de  , concelho de Almodôvar. 

Contacto Telefónico:    

NIF dE requerente:    

 

 

3. DECLARAÇÃO 

 
Declaro sob compromisso de honra o seguinte: 

São verdadeiras as informações constantes neste requerimento e a autenticidade da informação constante dos 

documentos comprovativos em anexo. 

 
 

Data: Almodôvar, de 2022 

 

 

Requerente 

(Encarregado de Educação) 
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Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

 

O munícipe assegura a veracidade dos dados constantes no presente formulário. 

É reconhecido ao Munícipe o direito de consultar e atualizar dos seus dados pessoais 

depositados junto do Município de Almodôvar, bem como o direito de os corrigir e/ou editar. 

Os dados recolhidos não serão objeto de atividades de marketing e/ou telemarketing. 

O Munícipe desde já consente na recolha e tratamento informático dos seus dados, 

autorizando que o Município de Almodôvar insira esses mesmos dados numa base apropriada. 

O Município de Almodôvar responsabiliza-se pela proteção desta base de dados e dos dados 

nela existente. 

O Município de Almodôvar assegura que os dados fornecidos pelo munícipe servem apenas 

para os fins constantes do presente formulário. 

Os dados constantes do presente formulário serão conservados durante o decorrer do 

processo, podendo o Munícipe solicitar a sua eliminação aquando do término do processo.  

Caso nada seja dito, o processo será objeto de tratamento adequado, nos termos previstos na 

Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril (Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais). 

 

Eu _________________________________________________________, declaro que:  

 Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais 

constantes do presente formulário, autorizando que o Município de Almodôvar 

insira esses dados em base apropriada, para os fins constantes do mesmo.  

 Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer momento. 

 

Almodôvar, ___ de _______________________ de 20__ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 


