
 

 

  

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Candidato/a à eleição dos/as Jovens Autarcas do Município de Vila Nova de Poiares 

 

NOME: __________________________________________________________________ 

Eu confirmo que (assinala com x os quadrados): 

a) No dia 11 de dezembro do presente ano, tenho idade compreendida entre os 14 e os 18 anos 

de idade   

A minha data de nascimento é ________/______/________ 

Número de Identificação Civil____________________  

Data de Validade ________/______/________ 

b) Eu resido no Município de Vila Nova de Poiares  

Endereço ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Código Postal _________-_____ Localidade __________________________ 

c) Frequento a Escola no Município de Vila Nova de Poiares  

OU 

Frequento a Escola no Município de _________________________________________ 

(Lembra-te que basta residires ou estudares no Município de Vila Nova de Poiares para seres 

candidato/a aos Jovens Autarcas) 

CONTACTOS 

Número de telemóvel/telefone ______________________________ 

E-mail (escrever em letras maiúsculas) _____________________________________________ 

 

Comprometo-me a: 

1. Iniciar e terminar o processo de candidatura, cumprindo as normas apresentadas.  

2. Se desistir depois do dia de formação, não poderei apresentar nova candidatura no ano letivo 

seguinte.  

3. Participar em todas nas reuniões de equipa e nos diferentes momentos, eventos, convites e 

iniciativas que venham a surgir neste âmbito sempre em função da sua pertinência e da minha 

disponibilidade.  

4. Responder a todas as tentativas de comunicação da parte da equipa técnica da área do 

Desporto, Associativismo e Juventude do Município de Vila Nova de Poiares.  

5. Cumprir com as regras de transporte (quando necessário) disponibilizado pela Município de 

Vila Nova de Poiares. 

6. Sabendo que, o incumprimento injustificado dos tópicos descritos anteriormente, poderá ser 

entendido pela equipa técnica como minha desistência. 

 



 

 

 

Se tiveres preenchido corretamente todos os formulários e tiveres sido selecionado/a, poderás 

participar no dia de formação a realizar nas instalações da Município de Vila Nova de Poiares, sendo 

comunicado pelos serviços de Desporto, Associativismo e Juventude. É imperativa a tua presença para 

que possas continuar a ser candidato/a à eleição do/a Jovens Autarcas. 

 

O almoço será providenciado por nós e, se necessário, asseguramos o teu transporte. 

 

Declaro que a informação constante neste formulário é verdadeira e que preencho todas as condições 

para ser o/a Jovem Autarca do Município de Vila Nova de Poiares. 

Assinatura 

_______________________________________________________________________ 

Data 

________/______/_______ 

 


