
 
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROJETO “CULTURA PARA TODOS – A CRIATIVIDADE ELEVA O ESPÍRITO, AGITA OUTROS 

MUNDOS | NORTE-07-4230-FSE-000022” 

DADOS GERAIS DO CANDIDATO 

1 NOME COMPLETO:   

2 MORADA: 

Código Postal: _______-_____ 

  

3 CONTACTO TELEFÓNICO FIXO: 
 

4 TELEMÓVEL: 

5 NACIONALIDADE: 6 DATA DE NASCIMENTO: 

7 GÉNERO:   FEMININO           

                    MASCULINO   

8 NÚMERO CC/BI: 

 

                                             LISTA DE ATIVIDADES DISPONÍVEIS  (ASSINALAR COM UM X AS PRETENDIDAS) 

 ATIVIDADE  
(ver descritivo no Anexo 1 do Regulamento de Inscrição) 

 

(X) 

1 ‘’Sons Mandraços para Vibrar’’ - Atelier de Música  

2 ‘’A Lenda em que Existimos’’ - Atelier de Teatro  

3a  - Atelier de Cestaria  

3b  - Atelier de Arte Floral  

3c ‘’Do Sopro Brota a Forma’’ - Atelier de Arte e Reciclagem  

3d  - Atelier de Olaria  

3e  - Atelier de Kokedama  

3f  - Atelier de Tecelagem  

4 ‘’O Corpo no Espaço Inato’’ - Atelier de Dança  

 

DADOS COMPLEMENTARES DO CANDIDATO 

 

7 

SITUAÇÃO DE EMPREGO (empregado (a), incluindo auto-emprego/estagiário(a)/desempregado(a)/inativo(a) 

estudante ou em formação/ inativo(a) doméstico(a), reformado(a), outro): 

 

8 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE (ISCED 1 (1º e 2º ciclos básico) / ISCED 2 (3º ciclo básico) / ISCED 3 (Secundário) / ISCED 4 

(Pós-secundário não superior) / ISCED 5 a 8 (Superior)): 

 

 

9 

COMPOSIÇÃO DE AGREGADO FAMILIAR (menos de 18 anos ou inativos(as) (entre os 18 e os 24 anos) / Número 

de pessoas desempregadas / Número de pessoas inativas (estudantes com 25 ou mais anos, domésticos(as), reformados(as), 
outros)): 

 

10 NECESSIDADE DE TRANSPORTE (para os residentes a mais de 3km dos locais das atividades):   

SIM              NÃO 

Receção, Técnico Responsável 

_________________________ 

Data:                          Hora: 

___ /___ / 2021        ____:____ 



 
 

 

 

12 

NECESSIDADES ESPECIAIS (ex: Deficiência motora, audição,…): SIM              NÃO 

SE SIM, REFIRA QUAIS?  

 

13 OUTRO TIPO DE CUIDADOS: 

 

 

14 

 

CONTACTO E-MAIL:  ______________________________ @ _______________ . ____ 
 

Esta ficha deverá ser entregue à entidade responsável pela disponibilização da mesma. 
Não se aceitam mais inscrições depois da data prevista. 

Não se aceitam inscrições por e-mail ou através de contacto telefónico. 

 
O Município de Chaves, responsável pelo tratamento dos dados recolhidos neste documento, informa que: 

1 – Os dados pessoais são tratados com a finalidade de gestão e planeamento das atividades acima indicadas, tendo como 

fundamento legal a prestação de serviços, e cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na 

prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública; 

2 – Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita 

necessidade da efetivação das finalidades referidas; 

3 – Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou por obrigação de 

cumprimento de prazo fixado por lei; 

4 – O titular dos dados pode exercer o direito de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento através 

do contacto para o endereço eletrónico culturaparatodos@chaves.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação 

acima referidos. Pode ainda apresentar reclamação para a autoridade de controlo nacional – Comissão Nacional de 

Proteção de Dados – geral@cnpd.pt; O Encarregado de proteção de dados do município pode ser contactado através do 

endereço postal culturaparatodos@chaves.pt. 

5 – A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, pelo que o 

titular está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los. 

Li e aceito as condições e normas de funcionamento das atividades do projeto “Cultura para Todos – A 

Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07-4230-FSE-000022”  

TOMEI CONHECIMENTO E ACEITO AS CONDIÇÕES GERAIS DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO  

 

Data: _____ / _____ / 2021 

 

(1) Candidato               (2) Responsável/Tutor/Encarregado de Educação 

 

_________________________________           _______________________________________ 
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