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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

PRÉMIOS DE MÉRITO – CMA-CLC, SA 
______________________________________________________________________________ 

  

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Ano Letivo 2019/2020      

Local de Entrega: Unidades de Atendimento ao Público/Espaços do Cidadão em Azambuja, Aveiras de 

Cima ou Manique do Intendente 

Período de Candidaturas: 1 de dezembro a 31 de dezembro 2019 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, 

Venho pelo presente candidatar-me ao Prémio de Mérito cumprindo para tal os requisitos 

exigidos nas normas em vigor.                 

                                  

Identificação do Estabelecimento do Ensino Superior que frequenta 

Estabelecimento de Ensino 

 

Ano                               Curso 

 

 

Identificação do Aluno 

Nome Completo 

Data de Nascimento                       /                       /                    C.C.                                                      NIF 

 E-mail 

Contacto telefónico 

 

Morada Completa  

Localidade 

Código Postal                    - 

 
A Preencher pelo Estabelecimento do Ensino Superior  

(quando não for possível emitir declaração comprovativa pelo estabelecimento de ensino) 

 

Declaro para os devidos efeitos que o aluno  

obteve aproveitamento em todas as unidades curriculares, somando                     ECTS, tendo obtido a média ponderada de                           

 valores, na frequência do nível 6 ou nível 7 (riscar o que não interessa) do Quadro Nacional de Qualificações, do curso de  

                                                                                                                                                                             no Ano Letivo 2018/2019.                                                                                                                                                                                                                                              

Data ________/_______/2019 

__________________________________________ 

(carimbo ou selo branco, e assinatura da Instituição de Ensino Superior) 

 

 
 

Registo de Entrada 
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NIPG ______________________/_______ 

Data Entrada: _____/_____/2019 

O Funcionário ______________________ 
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Eu,                                                                                                                                                                                                        (nome do aluno) sob compromisso de honra, 

consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal e do imediato cancelamento dos apoios atribuídos e da reposição dos subsídios concedidos caso 

preste falsas declarações, declaro que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade, bem como recebi e tomei conhecimento dos 

dados referidos nas normas em vigor. 

 

Assinatura ____________________________________________________ Data ________/_______/2019 

(Assinatura do aluno) 

 

 

Declaração de Consentimento 

 

• Declaro que dou o meu consentimento livre e informado, conforme estipulado no artigo 4.º do Regulamento Geral da Proteção de Dados, para a recolha e 

o tratamento dos meus dados pessoais, incluindo o tratamento informático, pela Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Azambuja, 

tendo como finalidade apresentar candidatura aos Prémios de Mérito. Os dados pessoais constantes deste requerimento e dos documentos obrigatórios 

anexos ficarão disponíveis nas bases de dados do Município para os tratamentos necessários aos procedimentos da candidatura. Enquanto titular dos dados 

pessoais tomei conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, mediante pedido de consulta e acesso aos dados 

ao Responsável pelo seu tratamento, bem como alterá-los ou retificá-los, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado e, neste âmbito específico, 

das obrigações legais a que o Município está sujeito. Os dados pessoais serão mantidos pelo período de tempo adequado às finalidades para que foram 

recolhidos. 

• Autorizo o envio de notificações através de correio eletrónico e de SMS no decorrer do processo.  

• Autorizo a captação e a divulgação de imagens, no âmbito específico desta candidatura, nos eventos organizados pelo Município, incluindo a divulgação no 

site www.cm-azambuja.pt e redes sociais. 

• Tomei conhecimento de que as falsas declarações prestadas à Câmara Municipal de Azambuja, pelo requerente, constituem causa de reembolso imediato 

da quantia recebida a qualquer título. 

 

Assinatura ____________________________________________________ Data ________/_______/20_______ 

(Assinatura do aluno) 

 

 

Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal do Município de Azambuja em www.cm-azambuja.pt  

 
 
 

Documentação Obrigatória a Apresentar 

 

 

i. Apresentação do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade; 

ii. Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia da área de residência; 

iii. Certificado de habilitações emitido pelo estabelecimento de ensino superior onde o candidato se licenciou e do qual conste a data do termo de licenciatura 

e a respetiva média final, a qual, se possível, deverá estar arredondada à terceira casa decimal; 

iv. Indicação de endereço eletrónico e número de telemóvel de contacto; 

v. A não entrega da documentação referida nos pontos anteriores implica a exclusão imediata da candidatura. 

 

 

Leia as normas de atribuição do Município de Azambuja em www.cm-azambuja.pt 
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