
 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 

CONCURSO MARES CIRCULARES1 

 

PESSOA FÍSICA 

NOME E APELIDOS:  

NÚMERO E TIPO DE 
IDENTIFICAÇÃO: 

□ CC:  

□ Estrangeiro:  

□ Passaporte:  

 

NACIONALIDADE:  

ENDEREÇO: 
 CP:  

DISTRITO:  PAÍS:  

CORREIO ELECTRÓNICO:  

VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL:  

TÍTULO DO PROJECTO:  

PESSOA JURÍDICA2 

DENOMINAÇÃO:  

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:  

NOME E APELIDOS DO/A 
REPRESENTANTE LEGAL: 

 

NÚMERO E TIPO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO/A 
REPRESENTANTE LEGAL: 

□ CC:  

□ Estrangeiro:  

□ Passaporte:  

 

ENDEREÇO (pessoa jurídica): 
 CP:  
DISTRITO:  PAÍS:  

CORREIO ELECTRÓNICO:  

WEBSITE: 
 
 

http://www.chelonia.es/


 

SUMÁRIO (Máximo 250 palavras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIVOS: 
 
(Máximo 150 palavras) 

 

ACTIVIDADES: 
 
(Máximo palavras) 

 

INDICADORES: 
 
(Máximo 150 palavras) 

 

FONTES DE VERIFICAÇÃO: 
 
 

 

BENEFICIÁRIOS: 
 
 (Máximo 150 palavras) 

 
 

  

 

 

                                                           
1 Uma vez enviado este formulário preenchido com toda a informação requerida, entende-se que as bases do concurso, publicadas em 

www.asociacionchelonia.org/concurso, foram lidas e aceitadas. Mediante a apresentação deste formulário, o interessado consente de 
forma expressa e inequívoca o tratamento dos dados pessoais contidos nele, e autoriza à Asociación Chelonia a incluí-los em um 
ficheiro de carácter pessoal a efeitos do correcto desenvolvimento do concurso. De conformidade com a Lei Orgânica 15/1999, de 
Protecção de Dados de Carácter Pessoal, se lhe informa que os dados recolhidos através deste documento serão incorporados a um 
ficheiro automatizado do qual é responsável a Asociación Chelonia e cuja finalidade será exclusivamente registar e administrar a 
participação, avaliar os projectos apresentados, incluindo o contacto com os interessados para a comunicação de assuntos 
relacionados com o concurso. Também autoriza à cessão dos seus dados às entidades patrocinadoras, com o objecto de realizar o 
seguimento e difusão do concurso e do projecto ganhador. Pode solicitar o exercício dos seus direitos de acesso, rectificação, 
supressão, limitação ao tratamento, oposição, portabilidade e direito a não ser objecto de uma decisão baseada unicamente no 
tratamento automatizado, assim como a retirada do consentimento outorgado para o tratamento em qualquer momento, nos termos 
que estabelece a Lei, mediante comunicação escrita ao endereço c/ Aristóteles 3, 28027 Madrid. 

 
2 Em caso de estar vinculado a uma organização (individualmente ou dentro de um grupo de trabalho/investigação), preencher ambas 

as secções de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica (organização com a que se vincula). 

http://www.chelonia.es/

