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Despacho

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

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

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

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

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA1

Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

............................................................

O Funcionário
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Código de consulta de procuração online ............................................................................................................................................................ 13

FICHA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO DE ALIENAÇÃO DE LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO PRÓRIA E PERMANENTE PARA JOVENS

Na qualidade de:14 Próprio Representante Sócio-Gerente/Gerente/Administrador/Diretor Outro

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Os dados de identificação do requerente coincidem com os do titular:15 Sim (passe ao campo B)

Não (preencha o Campo A2)

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

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

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

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

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA2

01

02

03 04

05 06 07

08 09 10
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Mais se consente que as notificações /comunicações do Município lhe sejam feitas via:01

Email Telefone Fax

Não obstante, as notificações/comunicações por via postal deverão ser enviadas para a seguinte morada: ...............................

............................................................................................................................................................................................................................................

02

Via Postal

Representante Titular Fax Outra morada

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Código Postal: ........................................................... Localidade: ...................................................................................................................

NotificaçõesB
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05 06
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Exposição do Pedido (assinale com um X a quadricula respetiva e preencha o que lhe interessa)D

Vem requerer a V. Exª a Alienação de um Lote de terreno destinado a construção de Habitação Própria e Permanente 
pertencente ao Património do Município de Odemira:

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

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

Localidade: ................................................................................................................... Código Postal: ............................................................

Telefone: ......................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

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

Telemóvel: ....................................................................................

Residência do TitularC

01

02

03 04

07 08

09

10

Freguesia: .......................................................................................................................................................................................................................

Concelho: ........................................................................................................................................................................................................................

05

06

Loteamento Municipal de: ..........................................................................................................................................................................................01

Edital Nº ................................ /........................................           Datado de: ..............................................................................................................02 Edital Nº ................................ /........................................           Datado de: ..............................................................................................................03

PESSOA SINGULAR

Caracterização do CandidatoE

01 Naturalidade

Freguesia: .......................................................................................................................................................................................................................

Concelho: ........................................................................................................................................................................................................................

   Nasceu no Concelho de Odemira: Sim Não

02 Estudante

Estudou no Concelho de Odemira: Sim Não

  Se sim, assinale o número de anos em que estudou:

Estudou 12 anos letivos                      Escola: ............................................................................................................................................

Estudou 4 anos letivos                        Escola: ............................................................................................................................................

Estudou menos de 4 anos letivos      Escola: ............................................................................................................................................

03 Residente no Concelho

Residente no Concelho de Odemira: Sim Não

Se sim, assinale o número de anos em que vive ou viveu no Concelho de Odemira

Vive há mais de 5 anos ou viveu, pelo menos 18 anos no Concelho de Odemira

Vive no Concelho há menos de 5 anos

04 Agregado Familiar

Casado(a) / União de facto e c/ filhos

Casado(a) / União de facto

05 Situação Laboral

Trabalha no Concelho de Odemira: Sim Não

Trabalha num Concelho limítrofe: Sim Não

Se sim,  indique qual: .........................................................................................................................
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assinatura
01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ 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.

Pedido de DeferimentoH

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoG

06 Cartão Municipal Jovem European Youth ou Cartão OJOVEM

Sim Não

Se sim, indique:    Nº:...............................................................................    Data de Emissão: .............................................................................

Documentação a ApresentarF

Cópia da Certidão de nascimento ou comprovativo de naturalidade no Concelho01

Certificado de frequência escolar narrativa do número de anos que estudou em Estabelecimento de Ensino do 
Concelho, de acordo com o critério 2 (C2) do artigo 3º

02

Atestado de Residência emitido pela Junta de Freguesia, cumprindo o critério 3 (C3) do artigo 3º03

Comprovativo de agregado familiar (disponível no Portal das Finanças)04

Comprovativo da Entidade Empregadora como trabalhador no Concelho05
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