Informação dos Serviços

Despacho

A preencher pelos serviços

Registo de Entrada

A preencher pelos serviços

Ficha de Inscrição no Concurso Archinature 2021
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,
Identificação do candidato ou representante da equipa candidata
Nome:
na qualidade de
candidato individual ou
representante da equipa
O candidato, ou algum membro da equipa, é estudante?
sim
não.
Indique o número de pessoas que estarão envolvidas no projeto:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Concelho:
Tel:
Fax:
Email:
N.º BI:
Data de emissão:
N.º CC:
Validade:
NIF:
Pedido
Vem solicitar a admissão ao concurso Archinature2021, conforme as Normas de participação no concurso Archinature2021 do projeto
denominado:
Propriedade da obra
Indique a sua escolha relativamente à propriedade da obra:
Pretendo continuar proprietário da obra construída, ficando responsável pelo seu desmantelamento;
Pretendo entregar a obra ao Município de Reguengos de Monsaraz, mediante a celebração de um acordo de transferência de
propriedade, ficando o desmantelamento da obra sob a responsabilidade do Município.
Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares)
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos
referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados
pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (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 apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal
em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.
Documentos a anexar
Apresentação livre do participante ou equipa, incluindo o número de elementos da equipa e uma explicação dos antecedentes
profissionais e experiências significativas do candidato ou de cada um dos membros da equipa;
No caso de o(s) candidato(s) ser(em) estudante(s), deve(m) apresentar certificado(s) de frequência no curso.
Maquete do projeto;
Apresentação do Projeto em formato PDF, no qual deve constar:
i) uma nota concetual;
ii) o princípio de integração no local;
iii) os materiais a utilizar;
iv) os métodos de instalação previstos;
v) os detalhes significativos para a instalação
Pede deferimento
Data

O Requerente
Gravar
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