
ANEXO FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DE ALIENAÇÃO DE LOTE DE TERRENO – JOVENS EMPREENDEDORES

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira
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Nome: .............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Telefone: ..................................................................................... Telemóvel: ....................................................................................................

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

RESIDÊNCIA DO TITULARA

01

02

03 04

05 06

07 08

Cartão Municipal Jovem European Youth Card ou Cartão OJOVEM 

Nº.: .............................................................................     Data de emissão: ............................................

Naturalidade       Freguesia ............................................................     Concelho  ............................................................

Estudante            Freguesia ............................................................     Concelho  ............................................................

Pessoa Singular

CARATERIZAÇÃO DO CANDIDATO E RESPETIVA ATIVIDADE ECONÓMICAB

01

02

Estudou no Concelho de Odemira:

Sim Não

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

Menos de 6 anos letivos Escola: ...................................................................................

6 anos letivos  Escola: ...................................................................................

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

Código da Atividade Económica desenvolvida ou a desenvolver (CAE): ..................................03

Tem atividade de comércio ou serviços no Concelho

Tem atividade de comércio ou serviços fora do Concelho

Não tem atividade de comércio ou serviços no Concelho – vai criar no prazo de 12 meses

Localização da Atividade       Freguesia ............................................................     Concelho  ............................................................

Postos de trabalho existentes ou a criar04

Postos de trabalho existentes: ....................................

Postos de trabalho a criar:

Atividade com criação de 3 ou mais postos de trabalho

Atividade com criação de 2 postos de trabalho

Atividade com criação de 1 posto de trabalho

Breve descrição da atividade económica desenvolvida/a desenvolver (Produtos/Serviços, Objetivos, Mercado):05



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/ConsentimentoD

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.
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01 02 O Declarante: ....................................................................................................................................... Data: ..............................................

DeclaraçãoE

DOCUMENTOS A APRESENTARC

Cópia do CC ou BI+NIF

Cópia da Declaração de Início de Atividade (Se já iniciou)

Curriculum Vitae

Certidão Escolar narrativa do número de anos que estudou em Estabelecimento de Ensino do Concelho
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