
 
                         FORMULÁRIO DE ADESÃO 

                            BOLSA DE ARTISTAS E ATORES CULTURAIS 

Requerente NIF/NIPC

 Nome

Morada (*)

Código Postal (*)  - 

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax

 E-mail
  (*)Preenchimento obrigatório

Informação da atuação/artista/grupo

Nome da atuação/artista/grupo/espetáculo

Tipo de atuação/artista/grupo/espetáculo

N.º de elementos Área mínima necessária (m2)

Orçamento com som incluído (valor estimado) Orçamento sem som incluído (valor estimado)

Duração estimada da atuação/espetáculo

Junta, para o efeito, os seguintes documentos obrigatórios:

      ou comprovativos de autorização para consulta da situação contributiva e tributária nos termos da lei.

Certificação do Requerente

      mente para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos
      dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor.

       efeitos de histórico.

       objetivo da contratação dos meus serviços.

Para saber mais sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a forma como a Câmara Municipal de Ponta Delgada trata os 
seus dados pessoais consulte https://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd .

/ / Requerente:
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Praça do Município  •  9504-523 Ponta Delgada  • www.cm-pontadelgada.pt  • E-mail: geral@mpdelgada.pt  •  Tel. 296 304 400  •  Fax 296 304 401

Tomei conhecimento, e autorizo, a possibilidade de cedência dos meus dados pessoais a terceiros, com o

Tomei conhecimento e autorizo que o Município de Ponta Delgada faça arquivo digital do documento para

Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusiva-

Necessidades de logística para a atuação/espetáculo, rider técnico e disposição em palco;

Portefólio profissional;

Comprovativo bancário de IBAN;

Documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizada para com o Estado Português

https://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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