
 7

ANEXO I 

 

 REGISTO DE ENTRADA 

RE
SE

RV
AD

O A
OS

 
SE

RV
IÇO

S 

NIPG _____________/_____, de ____/____/______ 
O Funcionário 

 
________________________________________ 

 
 

CANDIDATURA - FEIRA DE MAIO 2019 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 
 

NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL:  
  

RESIDÊNCIA / SEDE:  
  

LOCALIDADE:  CP:   
  

CONTRIBUINTE N.º:  DO TIPO:  SINGULAR  COLETIVO CC / BI / PASSAPORTE n.º:  
  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:                                                                                     NIF:                            CC / BI n.º:  

CONTACTO TELEFÓNICO:  E-MAIL:  

Declaro que autorizo que as notificações sejam efetuadas por e-mail ou telefone. 

REQUER AO ABRIGO DO EDITAL N.º _________ /2019, A ATRIBUIÇÃO DE LUGAR NO RECINTO DA FEIRA DE MAIO DE 2019: 
 Para instalação de um equipamento de diversão no lugar n.º: _______ 
 Para instalação de outros divertimentos – jogos com e sem prémio - no lugar n.º: ____ com as características de _______________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Para venda a retalho de                                                                                                                                      com as dimensões de _____m X ______m                                     
 Para serviços de restauração ou de bebidas na atividade de                                                                       com as dimensões de _____m X ______m                                                        

  APRESENTANDO, para o efeito e em anexo a este Requerimento, todos os documentos constantes no n.º 2 do referido Edital. 

   
   

 

 

 

Pede deferimento. 
 
Assinatura _________________________________________________________________________________________________. Data: ____/____/_______. 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, dou consentimento para recolha e tratamento dos meus dados pessoais ao 

Município de Azambuja, incluindo o tratamento informático com a finalidade de utilização no âmbito do procedimento para atribuição de lugares no 
Recinto da Feira de Maio, ficando os mesmos disponíveis nas bases de dados do Município, não sendo comunicados ou transmitidos a terceiros ou 
qualquer outra entidade à exceção da entidade a quem vier a ser adjudicado o serviço de segurança no Recinto da Feira. 

 Enquanto titular dos dados pessoais, tomei conhecimento que, a qualquer momento, poderei retirar o consentimento agora facultado, mediante pedido 
de consulta e de acesso aos dados ao Responsável pelo seu tratamento, bem como alterá-los ou retificá-los, não comprometendo a licitude do 
tratamento efetuado e das obrigações legais a que o Município está sujeito, sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados pelo 
período de tempo legalmente aplicável. 

Assinatura _____________________________________________________________________________ Data _______________________________________ 
Importante: Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal do Município de Azambuja em:  www.cm-azambuja.pt 

 


