REQUERIMENTO CARTÃO OJOVEM
Registo de Entrada

Despacho

NIPG: ................................................
Data: .................................................
Processo nº: ...................................
PEDIDO
Inicial

Renovação

O Funcionário
............................................................

A

Identificação

01

Nome: ..............................................................................................................................................................................................................................

02

Morada: ...........................................................................................................................................................................................................................

03

Freguesia: ..................................................................................................................... 04 Código Postal: ...........................................................

05

NIF / NIPC: ......................................... 06 Nº de Identificação Civil: ........................................... 07 Validade: ............................................

08

Telefone: ............................................. 09 Telemóvel: ............................................. 10 Fax: ..............................................................................

11

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................
Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

12
13

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
empregado

Profissão: .............................................................................................................................................................................

desempregado

B

estudante

3º ciclo

secundário

ensino superior

Exposição do Pedido
Vem requerer a V.ª Ex.ª a atribuição do Cartão Jovem Municipal.
Declaro para os devidos efeitos e sob compromisso de honra, que as declarações prestadas no âmbito da presente
candidatura correspondem à verdade dos factos e que:
- resido há mais de um ano no Concelho;
- que me obrigo a respeitar integralmente as normas constantes no Regulamento Municipal para atribuição de Cartão
Jovem Municipal.

01

C

Documentação a Apresentar
Fotocópias do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão e Cartão de Contribuinte;.
Atestado da Junta de Freguesia que comprove a residência no concelho de Odemira há mais de 1 ano;
Uma fotografia tipo passe.
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Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Odemira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
Município de Odemira, Praça da República 7630-139 Odemira | tel: 283 320 900 | fax: 283 327 323 | geral@cm-odemira.pt | www.cm-odemira.pt

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

O Requerente: ............................................................................................................................................ 02 Data: ..............................................

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.
Ao preencher esta ficha de inscrição concordo que todos os dados recolhidos poderão ser utilizados pelo Município de
Odemira no âmbito de campanhas de marketing territorial.

REQUERIMENTO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL

01

Pedido de Deferimento
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Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Odemira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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