
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 

Nordeste 

          

          

 

 
 

         

         

 

 

 

  

        

         

          

 

         (Nome) _______________________________________________________________________________________________________ 

         natural de __________________________________________, concelho de _______________________________________________, 

        nascido a  / /                                    contribuinte n.º    

      possuidor do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão n.º  , emitido pelos Serviços de                  

        Identificação de _____________________________________________________________ em / /  

        estado civil _______________telefone  telemóvel  

      email__________________________________________________________________________________________________________, 

        residente na ____________________________________________________________________________________________________,  

  freguesia de _______________________________________________, concelho de __________________________________________,  

         Código Postal -  ___________________________      _________________________________________ 

          

    Vem requerer a V. Exa. a atribuição do prémio previsto no Regulamento Municipal de Atribuição de Prémio de Mérito de Ingresso ao 
Ensino Superior.  

 

                         Nordeste, ________ de ______________________________ de __________ 

 

______________________________________________________________ 
                 

  assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 

1– Regulamento Municipal de Atribuição de Prémio de Mérito de 

Ingresso ao Ensino Superior 

 



 
                                                                                  

 

2- Documentos a apresentar 

           

1. Fotocópia simples do Cartão de Cidadão.  

2. Declaração da Junta de Freguesia, comprovando residência, tempo de residência.  

3. Comprovativo da matrícula no curso superior e instituição onde o candidato ficou colocado.  

4. Comprovativo do IBAN emitido em nome do candidato.  

5. Certificado de matrícula do corrente ano letivo, com especificação do ano e do curso.  

 

        Obs: Sempre que se verifique necessário, poderão ser solicitados ao requerente outros elementos de apoio à instrução do 

processo. 

 

 

3- Declaração de Honra 

 

 
 

 

 

  

 

 

_____________________________,_______de _____________________________de _______. 

 

 

_______________________________________________________ 

 

   

“Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) – Informação sobre o tratamento de dados pessoais 

De acordo com o RGPD, a Câmara Municipal do Nordeste é responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos, sendo a sua finalidade a 

expressa no presente formulário. Ao titular dos dados são garantidos os seguintes direitos: de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do 

tratamento, de portabilidade, de oposição e de retirar o seu consentimento. 

O titular poderá exercer os seus direitos, contactando a Câmara Municipal do Nordeste, através do email geral: geral@cmnordeste.pt.” 

 

 

3.1. DECLARAÇÃO DE HONRA  

Declaro, sob compromisso de honra, que são verdadeiras as informações constantes neste 

requerimento e a autenticidade da informação constante dos demais documentos que se 

anexam. 

 


