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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 do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados, 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/ConsentimentoC

FICHA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO LITERÁRIO SOBRE IGUALDADE DE GÉNERO

IdentificaçãoA

Despacho Registo de Entrada

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

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

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

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

O Funcionário

Título da obra: ...............................................................................................................................................................................................................

Pseudónimo: .................................................................................................................................................................................................................

Autor: ...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Localidade: ........................................................................................................................
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DeclaraçãoB

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.

AssinaturaD

Telefone/Telemóvel: ................................................................................................................. Idade: ...........................................................07 08

01 a obra apresentada a concurso é original e inédita, e não foi apresentada a nenhum outro concurso ou está com 
decisão pendente noutro certame;

é titular de todos os direitos de exploração da obra a concurso, sem exceção, bem como de que os mesmos não se 
encontram onerados seja a que título for; 

não conhece, à data da apresentação da obra a concurso, qualquer ação ou interpelação de terceiros que ponham 
em causa a autoria da mesma e, bem assim, qualquer ação ou interpelação que possam afetar os direitos de 
exploração da mesma, designadamente através do seu arrolamento, penhora, execução ou qualquer outro meio 
legal suscetível de criar um ónus sobre aqueles direitos.
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