
 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Eu___________________________________________________________, portador(a) do Cartão de Cidadão 

n.º ________________, com validade até ___ / ___ / _______, para os efeitos previstos no artigo 13.º do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), (EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 27 de abril de 2016, declaro que fui informado(a) e que pelo presente meio expresso o meu 

consentimento sobre o tratamento dos meus dados pessoais constantes do requerimento de 

candidatura apresentado em formulário e do curriculum vitae e respetivos documentos que o 

acompanham de natureza comprovativa ou outra ambos entregues acompanhando a candidatura ao 

procedimento de recrutamento concursal (“Aviso n.º _____/2022 publicado no Diário da República, n.º 

_____, 2.ª série, de _____ de ________ de 2022”, e o código da “Oferta de Emprego na BEP 

“OE2022/_____”), com vista a formalizar candidatura ao Procedimento Concursal Comum, para 

constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para quatorze postos de trabalho da carreira e categoria de assistente 

operacional e dois postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico na União de 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, entidade pública/autárquica com o NIPC 

510 839 533 e sede na Praceta Aviador Plácido de Abreu, Nº7-A, 2690-521 Santa Iria de Azóia, com a 

estrita finalidade de recolha e integração na base de dados do procedimento de recrutamento, e durante 

o período de tempo em que o mesmo decorrer. 

O signatário da presente declaração, tem os seguintes direitos: A exerceu perante esta União de 

Freguesias: direito de informação; direito de acesso; direito de retificação dos dados inexatos; direito de 

apagamento; direito à limitação do tratamento; direito à minimização dos dados; direito de se opor ao 

tratamento; direito da portabilidade dos dados; direito à não sujeição a decisões individuais 

automatizadas; nas situações de consentimento: direito de retirar o consentimento em qualquer altura, 

sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

O não fornecimento dos dados pessoais tem como consequência a exclusão da candidatura. 

______________________________, ______, de __________________ de 2022 

__________________________________________________________________ 

(Assinatura) 


