
Assinatura:    

                             

 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 

 

(preencher em Maiúsculas) 
 
 

Nome:       

Título do trabalho:          

Pseudónimo:       

Género literário            Conto Crónica Poesia Drama 

Escalão: 1º 2º 3º 

Data de Nascimento:     _/    _/ _ 

Nacionalidade:    

Morada:   _  

Código Postal: - _ 

Localidade:    

Telefone/ Telemóvel: Email:     

Estudante: Ano/ Turma: Nº Escola    

Profissão:     

 
 

(Por cada trabalho deverá preencher uma ficha com seus dados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (Aplicável no caso de menor) 
 

Nome   _ 

com   o   CC/BI   nº validade residente   em 

  _ 

  _, nº tel , email,  , 

na qualidade de (*)   _ autorizo a recolha e tratamento dos 

dados pessoais do menor       

para os fins requeridos e para utilização do Concurso Literário da União de Freguesias de Alhandra, São João dos 

Montes e Calhandriz – Henrique Lamas. 

(*) – Encarregado de Educação ou Representante 



Importante: Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes 
e Calhandriz em www.alhandra.pt 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 
 

           Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, dou o meu consentimento para recolha e 

tratamento dos meus dados pessoais , incluindo o tratamento informático com a finalidade  de utilização dos serviços 

da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, ficando os mesmos disponíveis na sua base 

de dados, neste caso específico no âmbito do Concurso Literário organizado pela Freguesia e também serão 

transmitidos às entidades parceiras mencionadas no Regulamento do Concurso Literário. Enquanto titular dos dados 

pessoais tomei conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, mediante 

pedido ao Responsável, pelo seu tratamento, para consulta e acesso aos dados, bem como alterá-los ou retificá-los, 

não comprometendo a licitude do tratamento efetuado e das obrigações legais a que a Freguesia está sujeita, uma 

vez que os mesmos disponíveis na nossa base de dados pelo período de até 5 anos, contados a partir da última atualização, 

assinalando com (S) para SIM e (N) para NÃO. 

 

              Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo através de correio eletrónico e telemóvel/telefone. 
 
 
 

Autorizo a captação e divulgação de imagens no âmbito das atividades públicas organizadas pelo Concurso 

Literário da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz – Henrique Lamas, incluindo a 

divulgação no site www.alhandra.pt e no facebook da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 

Calhandriz, com a finalidade de divulgar o evento e registar a cerimónia de entrega dos prémios, assinalando com (S) 

para SIM e (N) para NÃO. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Assinatura  _ 
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