
 

MUNI CÍPIO  DE G AVI ÃO   
A preencher pelos serviços: 

Candidatura n.º __________ 

Entregue a _____________ 

                                                                                                  

INCUBADORA DE EMPRESAS DE GAVIÃO 

Requerimento de candidatura 

 

Candidato/a: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________ ou 

sede: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: _______ - _____    __________________ 

Documento Identificação n.º _________________________ NIF: ______________________ 

Telemóvel: __________________ E-mail: ________________________________________ 

 

Atividade/ projeto: ___________________________________________________________ 

 

Auditório 

Incubação virtual   

Incubação física 

-  Piso superior: Sala __________ 

-  Piso inferior: Polo _________  / Sala _______   Número postos de trabalho: _______ 

 

Valor mensal: ______________ 

 

Considerando que, a prestação de falsas declarações constitui um crime previsto e punido pelo artigo 

348º-A do Código Penal, a sua prática implica a exclusão da candidatura, dando início ao respetivo 

procedimento criminal, nesse sentido, declaro que todas as informações, tal como os documentos 

apresentados, correspondem à verdade. Declaro ainda que conheço, compreendo e aceito o disposto no 

Regulamento da Incubadora de Empresas de Gavião. 

 

O/ A Candidato/a: __________________________________________  

Gavião, ______ de ______________ de _______ 

 

*** 

Relativamente à proteção de dados o Município de Gavião, enquanto entidade detentora dos mesmos, informa que de 

acordo com o disposto nos artigos 6.º e 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados - UE 2016/679 de 27/4/2016 (RGPD), 

fará a sua recolha, conservação e tratamento no cumprimento do estipulado na alínea b), c) e f), do número 1, do artigo 6.º do 

referido diploma, adotando as medidas técnicas e organizativas adequadas, para garantir a conformidade com o RGPD, tendo o 

tratamento de dados a finalidade de gestão contabilística e administrativa. O Município de Gavião vai conservar os dados 

constantes da declaração pelos prazos necessários a dar cumprimento a obrigações legais e comunica-los, em parte ou na sua 

totalidade, a entidades públicas e ou privadas sempre que tal decorra de obrigação legal. O titular dos dados possui o direito de 

reclamação sobre o tratamento dos mesmos, junto da autoridade de controlo. 



 

MUNI CÍPIO  DE G AVI ÃO   
A preencher pelos serviços: 

Candidatura n.º __________ 

Entregue a _____________ 

                                                                                                  

 

Documentos entregues: (a preencher pelos serviços) 

 

 Documento comprovativo dos poderes legais do representante legal (quando aplicável) 

 Documento comprovativo da situação regularizada – Contribuições Segurança Social 

Válido até: _____/ _____/_____ 

 Documento comprovativo da situação regularizada – Finanças 

Válido até: _____/ _____/_____ 

 Documento comprovativo da inexistência de dívidas para com o Município de Gavião 

 Comprovativo de atividade ou Certidão Permanente da Empresa 

 Documentos complementares de suporte à descrição do projeto/ atividade (opcional) 

 Requerimento devidamente preenchido e assinado 

 

  

Declaro que conferi os documentos rececionados, encontrando-se os mesmos válidos, 

de acordo com o disposto no Regulamento da Incubadora de Empresas de Gavião. 

 

 

_______________________________________ 


