MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – OPJMF

Designação do Projeto

Identificação: (Participante maior de idade)
Nome*
Morada*
Localidade*

Código Postal*

Freguesia*

Email*

Telefone*

Profissão*

NIF*

BI/CC*

Nº Eleitor*

Secção de Voto*

Habilitações Literárias*
Data de Nascimento*

Idade*

Identificação: (Participante Menor de Idade)
Nome*
Data de Nascimento*

Idade*

Estabelecimento de Ensino *

Ano Escolar *
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Identificação: (Co - Responsável )
Nome*
Grau de Parentesco*
Morada*
Localidade*

Código Postal*

Freguesia*

Email*

Telefone*

Profissão*

NIF*

BI/CC*

Nº Eleitor*

Secção de Voto*

Habilitações Literárias*
Data de Nascimento*

Idade*

Proposta
Área de intervenção*

☐ Cultura

☐ Desporto

☐ Educação

☐ Ação Social

☐ Lazer

☐ Artes e Ofícios

☐ Música

☐ Áudiovisual / Multimédia

☐ Turismo / Artesanato

☐ Outro (as) /Qual (ais)
Localização*
Valor aproximado da tua proposta - Indica, dentro das opções em baixo, o escalão em que se situa o custo da tua proposta*
0 a 2.000€

☐

2.001 a 4.000€

☐

4.001 a 6.000€

☐

6.001 a 8.000€

☐

8.001 a 10.000€

☐
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Identificação dos anexos*
☐ Cópia do Cartão de Cidadão do participante e do co - responsável
☐ Cópia do Cartão de Eleitor do Participante (quando maior de idade)
☐ Comprovativo de Matricula no AEPAN (Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade)
☐ Atestado de Residência do Participante
☐ Caracterização pormenorizada do Projeto
☐ Orçamento Projeto (C/IVA)

Assinatura Participante (quando maior de idade) ______________________________________________________________________________________________
Assinatura do co - responsável (quando menor de idade) _____________________________________________________________________________________
Data:

/

/

*Campos de preenchimento obrigatório

Parecer da Comissão Técnica de Apoio e Análise

Assinatura da Comissão Técnica de Apoio e Análise

Data: /

/
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Data:

MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais fornecidos são utilizados e guardados pelo Município de Mesão Frio tendo como única finalidade o tratamento das inscrições para o Orçamento Participativo Jovem nos termos
do Regulamento Municipal “Orçamento Participativo Jovem de Mesão Frio “e aprovado em reunião da câmara municipal de 21 de junho de 2018, que todos os trabalhadores do Município de
Mesão Frio estão obrigados ao dever de sigilo e que esses dados serão eliminados em todos os suportes eletrónicos quando deixarem de ser necessários para o exercício das referias atribuições
legais.
Esclarece-se que o tratamento dos dados pode implicar a comunicação da sua identidade ao serviço com competência inspetiva do ministério que dirige, superintende ou tutela o empregador
público.
Consulte a nossa política de privacidade em http://www.cm-mesaofrio.pt/politica_de_privacidade.pdf .
Em cumprimento da Lei n.º 67/98, de 26/10 (Lei da Proteção dos Dados Pessoais) e atento ao disposto no Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016
(Regulamento Geral da Proteção de Dados), o Município de Mesão Frio carece do consentimento prévio e inequívoco do titular dos dados pessoais dos candidatos para efeitos de apreciação e
tramitação das candidaturas apresentadas, pelo que, deverá assinalar no quadro abaixo, o seu consentimento expresso.

“Autorizo o tratamento e a guarda dos dados pessoais fornecidos para efeitos inscrições, bem como a transmissão desses dados ao serviço com competência inspetiva do ministério que
dirige, superintende ou tutela o empregador público”.
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