






“Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17º da Lei 35/2014, de 20/06 e, se  for 
o caso, os requisitos exigídos na subalínea v) da alínea g) do nº 1 do artigo 19º da Portaria
nº 125 - A/2019 de 30/04”.



alínea g) do nº 1 do artigo 19º da Portaria nº 125 - A/2019 de 30/04
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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

De acordo com o previsto no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), os documentos e dados pessoais 
apresentados são confidenciais, sendo conservados e integrados em ficheiros tratados pelo(s) responsável (eis) 
pelos mesmos, de acordo com o estabelecido na legislação vigente, nomeadamente nos termos do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 
Os dados recolhidos têm como finalidade a avaliação e seriação de candidaturas e serão incluídos numa base 
de dados informática, para além de se manter o seu arquivo em formato de papel. O tratamento dos dados é feito 
informaticamente, no estrito cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados 
em base de dados específica e, em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outras finalidades 
que não seja aquelas para a qual a lei ou o contrato permitem. 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os dados pessoais recolhidos são os estritamente necessários para as finalidades referidas sendo que o titular 
dos dados tem sempre o direito de: 

Aceder, atualizar, retificar, apagar (nas condições legais) e limitar o tratamento dos seus dados pessoais, 
mediante pedido escrito, podendo exercer de igual modo do direito de opor à utilização dos mesmos; 

Conhecer da existência de qualquer violação de dados; e 

Apresentar reclamação junto da autoridade de controlo — CNPD — Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

CONSENTIMENTO 

O titular dos dados, consente de forma clara e expressa a Câmara Municipal da Moita a efetuar o tratamento 
dos seus dados supra para efeitos de candidatura a procedimento concursal. 

Moita, de _______________ de 20____ 

_______________________________________________________ 
(Assinatura)
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