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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE  

NOME:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

MORADA:_____________________________________________________________________ 

FREGUESIA:_________________________________________CÓDIGO POSTAL:_______-_____ 

DATA NASCIMENTO: ____/____/______NATURALIDADE:_______________________________ 

NACIONALIDADE:___________________ BI/CC:________________VALIDADE: ___/___/_____ 

NIF: ___________________N.º SEG SOCIAL:________________N.º SNS:___________________ 

TELEFONE/TELEMÓVEL:_______________EMAIL:_____________________________________ 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL:____________________PROFISSÃO:__________________________ 

2. IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

Nome Completo:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Data de 

Nascimento:____/____/______Naturalidade:______________________NIF:_______________ 

3. DECLARAÇÃO DE HONRA E COMPROMISSO 

 ☐ O requerente assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exactidão de todas as 

declarações e documentos constantes deste formulário de candidatura.  

Falsas declarações implicam o indeferimento do processo ou o reembolso do montante do 

incentivo atribuído.  

Data: ___/___/______O(A) REQUERENTE:___________________________________________ 

__________________________________________, na qualidade de pai/mãe (riscar o que não 

interessa), declara que tomou conhecimento do disposto no PONTO 3. – DECLARAÇÃO DE 

HONRA E COMPROMISSO do presente formulário e da candidatura do(a) requerente ao apoio à 

natalidade.  

Data: ___/___/________  Ass. _____________________________________________________ 

4. TRATAMENTO DE DADOS 

O tratamento dos dados é necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício 

de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados em matéria de 

legislação laboral, de segurança social e de proteção social, na medida em que esse tratamento 

seja permitido pelo direito da União ou dos Estados Membros ou ainda por uma convenção 

coletiva nos termos do direito dos Estados-Membros que preveja garantias adequadas dos 

direitos fundamentais e dos interesses do titular dos dados, como indicado pelo Artigo: nº 9º nº 

2 alínea b) do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Processo Nº: _______________ 

Recebido por: ______________ 
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(A preencher pela Junta de Freguesia de Porto de Mós) 

 

5. DOCUMENTOS APRESENTADOS:  

☐ Fotocópia do B.I./C.C do(s) requerente(s)  

☐ Cópia da certidão de nascimento ou documento comprovativo de registo da criança  

☐ Comprovativo de morada atestando a residência na Freguesia (fatura da água, luz 

telefone, contrato de arrendamento ou outro); 

 

6. PARECER FINAL DO EXECUTIVO 

REÚNE AS CONDIÇÕES DE ACESSO PREVISTAS NO REGULAMENTO? ☐ SIM ☐ NÃO  

APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS? ☐ SIM ☐ NÃO  

PARECER FINAL: ☐ FAVORÁVEL        CARTÃO N.º_________________     ☐ DESFAVORÁVEL 

 

DATA: ___/___ /______            O PRESIDENTE: ________________________________ 

 


