
 

 
Câmara Municipal 

 

BOLSA DE AGENTES ELEITORAIS 
Lei nº 22/99, de 21 de abril, com alteração introduzida pela Lei nº 18/2014, de 10 de abril 

 

Boletim de Inscrição para Candidatos  
É obrigatória a apresentação do Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade 

e Certificado de Habilitações 
 
 

1 – Nome Completo  _______________________________________________________________________________  

2 – Idade ____________ 

3 – Residência 

Freguesia  ____________________________________________________________________________________________  

Concelho  ____________________________________________________________________________________________  

Rua/Lugar  ___________________________________________________________________________________________  

Nº ________________   Andar _____________ 

Código Postal _________-_________ / __________________________________________________________________ 

4 –  Cartão de Cidadão /  Bilhete de Identidade  

Nº _______________________________________________      Válido até ______________________________________ 

Data de Nascimento   ___________________________ 

5 – Unidade Geográfica de recenseamento  

Posto de Recenseamento ___________________________________________________________________________ 

6 – Habilitações Literárias  _______________________________________________________________________  

7 – Contato Telefónico ____________________ E-mail _______________________________________________ 

_______________________________________________/______/____________________de___________ 
 

Assinatura 
  

 
________________________________________________________ 

Assinatura do Cartão de Cidadão / B.I. 
______________________________________________________________________ 

 

Confirmação das declarações efetuadas pela Câmara Municipal ou Junta de Freguesia 
Confirmo os elementos constantes dos nºs 1, 2, 4, 5 e 6, 

 

Assinatura,  ______________________________________    Data _____ / _____ / __________ 



 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO  
 

Eu, _________________________________________________________ (nome completo), 

portador/a do cartão de cidadão nº ________________________, para os efeitos previstos no artigo 

13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de 

abril (RGPD) presto, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados 

pessoais contidos no boletim de inscrição, entregue no âmbito da candidatura à Bolsa de Agentes 

Eleitorais no Município de Vila Nova de Poiares, pessoa coletiva de direito público n.º 505371600, 

com sede na Praça do República, 3350-156 Vila Nova de Poiares, com a estrita finalidade de 

recolha e processo de seleção aberto através do Edital n.º ________ (escrever o número do Edital) 

e durante o período de tempo previsto na portaria nº 412/2001 de 17 de abril, com a alteração do 

anexo 1.º, aprovado pela portaria 1253/2009 de 14 de outubro (5 anos).  

 

Data:  /  /   
 

Assinatura:  
 

 

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 

1. Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários, única e exclusivamente, para dar 

cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 

17.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao 

pedido formulado. 

 

2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1 por parte do Município de Vila Nova de Poiares 

respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais e será realizado com 

base seguintes condições: 

 

Responsável pelo tratamento - Município de Vila Nova de Poiares; 

 

Finalidade do tratamento - Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação 

específica aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse 

público; 

 

Destinatário(s) dos dados - Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, 

de acordo com a orgânica municipal em vigor; 

 

Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido. 

 

3. Para mais informações sobre a política de privacidade do Município consulte o nosso site em 

www.cm-vilanovadepoiares.pt ou envie um e-mail para dpo@cm-vilanovadepoiares.pt . 

 

4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, 

pelo que o acesso aos mesmos se fará em respeito pelo regime de acesso à informação 

administrativa e ambiental e reutilização dos documentos administrativos (Lei n.º 26/2016, de 22 de 

agosto). 


