
Ficha de Candidatura
2022 / 2023

Data de entrada / /

Ano escolar a frequentar

Pré-escolar

Recebido por
(a preencher pela secretaria)
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Nome completo

Morada

Freguesia

Nº contribuinte

Localidade

Nº beneficiário

Irmãos na escola

Com quem vive? Mãe Pai Familiares Outros

Frequenta atividades
na escola?

Não Sim

Já foi nosso aluno? Não

Não

Sim

Sim

Nacionalidade

Distrito

Concelho

Freguesia

Escola anterior

Cartão de Cidadão/B.I.

Data de nascimento / /

Data de validade / /

Código postal -

Sexo (marque M ou F)

CANDIDATO

Seg.Social A.D.S.E. Outros

Irmãos ex-alunos Não Sim

D
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s
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s
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MÃE

PAI Assinalar no caso de ser o Encarregado de Educação Assinalar no caso de já ter falecido

Nome completo

Localidade

Freguesia

E-mail

Profissão

Nº telemóvel

Telefone urgência

Telefone casa

Contribuinte

Morada

Cartão de Cidadão/B.I.

Data de nascimento / /

Data de validade / /

Código postal -

Antigo aluno Sigea? Não Sim Ano de saída

Local de trabalho

Nome completo

Localidade

Freguesia

E-mail

Profissão

Nº telemóvel

Telefone urgência

Telefone casa

Contribuinte

Morada

Cartão de Cidadão/B.I.

Data de nascimento / /

Data de validade / /

Código postal -

Antigo aluno Sigea? Não Sim Ano de saída

Local de trabalho

Assinalar no caso de ser o Encarregado de Educação Assinalar no caso de já ter falecido
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Nome completo

Localidade

Freguesia

E-mail

Profissão

Parentesco

Observações ou dados
que julgue importantes

Nº telemóvel

Telefone urgência

Telefone casa

Contribuinte

Morada

Cartão de Cidadão/B.I.

Data de nascimento / /

Data de validade / /

Código postal -

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Antigo aluno Sigea? Não Sim Ano de saída

(Preencher apenas se o Encarregado de Educação não for nem o pai nem a mãe)

De acordo com a legislação sobre a proteção de dados pessoais, informamos que os dados fornecidos nesta Ficha
de Candidatura serão tratados automaticamente e incorporados nos nossos Ficheiros de Dados, com a finalidade de gestão da 
candidatura ao Colégio Sigea.
Os dados solicitados são de preenchimento obrigatório e serão conservados pelo período estritamente necessário
ao processo de candidatura.
Os dados não são transmitidos a entidades terceiras. Para mais informações sobre os seus direitos, poderá contactar
diretamente o colégio através dos seguintes contactos: +351 214 647 480 ou info@colegiosigea.pt.

INFORMAÇÃO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
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