
FICHA DE INSCRIÇÃO

Uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Setúbal, Escolas e outras Entidades do Concelho
A preencher pela DISOC    
Inscrição/Atualização n.º   Data / /  Local de receção 

I N S T R U Ç Õ E S  (PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL)
• No verso inferior da ficha deve indicar um máximo de 4 ateliês por ordem de preferência, mas ficam efetivamente em 2 ateliês;
• As inscrições são entregues na Divisão de Direitos Sociais (Rua Amilcar Cabral n.º6)
• Cada pessoa pode entregar no máximo 3 fichas de inscrição.

I N F O R M A Ç Õ E S
• A participação nos ateliês é gratuita;
• Todos os participantes estarão cobertos por um seguro de acidente pessoal;
• Os participantes receberão atempadamente a confirmação da sua inscrição na qual serão dadas informações mais detalhadas sobre os ateliês;
• O critério de seleção é a ordem de inscrição (1ª, 2ª, 3ª);
• Por motivos alheios à nossa vontade, os ateliês, locais, períodos e horários poderão ser suscetíveis de alterações sem aviso prévio;
• Em caso de inscrição em ateliês com horários sobrepostos, cabe à Divisão de Direitos Sociais a decisão final;
• Em caso de desistência, os participantes deverão informar prontamente a Divisão de Direitos Sociais para preenchimento da vaga;
• No caso de faltar uma semana consecutiva a um ateliê implica a exclusão imediata no referido ateliê;
• No decorrer dos ateliês poderão existir recolha de imagens pelos serviços da Autarquia;
• Em caso de trocas devem ser realizadas de forma presencial na Divisão de Direitos Sociais.
• Obrigatório anexar declaração referente à proteção de dados

Data / / 2019 
(assinatura)

senioRes
2019

Nome     Idade  
          
Morada 

Freguesia    NIF  
  
Código Postal   Localidade 
   
Telefone   Telemóvel 

Estado Civil 

Habilitações Literárias 

e-mail 

Está inscrito/a no Projeto Desportivamente em (Re)forma?  Não   Sim

Frequentou os Ateliês de Verão no ano passado?   Não   Sim

Frequenta alguma instituição/associação?    Não   Sim

Qual? 

Problemas de saúde               Quais? 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL – Divisão de Direitos Sociais
Rua Amilcar Cabral, nº.6/2900-219 Setúbal | Tel. 265 545170/Fax 265 545179


