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Ficha de Inscrição 
(Inscrição Novos Candidatos) 

 

 

Dados a preencher para a inscrição da criança 

Dados de Identificação da criança: 

Nome: 

Data Nascimento:       /         / Idade:        anos        meses 

Morada: 

Código Postal: Localidade: 

Grupo sanguíneo (facultativo):         RH 

 

Filiação 

Nome da mãe: 

Local de emprego: Telefone local trabalho: 

Morada: 

Código postal: Localidade: 

Telefone: Telemóvel:  Idade: ______ anos 

Nome do pai: 

Local de emprego: Telefone local trabalho: 

Morada: 

Código postal: Localidade: 

Telefone: Telemóvel:  Idade:              anos 

Nome do encarregado de educação: 

Local de emprego: Telefone local trabalho: 

Morada: 

Código postal: Localidade: 

Telefone: Telemóvel:  Idade:              anos 

MAIL para contacto: ___________________________@__________________ 

Tem irmãos a frequentar a Bugalhinha? 
 

 Sim 
 Não 

Se sim, quem? 
  

 

É filho de funcionários do CPS?  Sim 
 Não 

Pai ou mãe? 

 
 

 

 

 

 

Data de entrada: ___/___/_______ 
N.º de inscrição 
provisório:________ 

Data de saída : ___/___/_______ Motivo da saída: ________________________________ 

Ponto de situação 
da inscrição: 

 
 Admitida 

N.º Processo:______  Sala: ___________ 

 Não admitida mas interessada em ingressar (lista de espera)  
  Não admitida e anulada inscrição pela família  
  Não admitida e anulada inscrição por não respeitar requisitos  
  Anulada inscrição a pedido da família  
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Composição do agregado familiar: 
(Identificação das pessoas que residem com a criança habitualmente) 

Nome Parentesco Idade 

Rendimento Mensal 
Líquido 

(Aplicável quando há 
alterações declaração 

IRS) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Sub-total  

  Outros rend.  

  Total  

 

Local de Residência do Agregado Familiar:  

_________________________________________ 

 

 
Nota: 

1. Junto da ficha de inscrição, colocar os seguintes documentos: 

a) Comprovativos de rendimentos do agregado familiar (declaração do IRS e liquidação, 

extrato de remunerações e/ou equivalências registadas no Sistema de Solidariedade e 

Segurança Social, rendimentos pensões, reforma ou equiparadas, rendimentos de pensões 

sociais – RSI, SD, CSI -, pensões de alimentos, rendimentos prediais, rendimentos de 

capitais,…); 

b) Comprovativo de despesas mensais fixas (valor das taxas e impostos necessários à 

formação do rendimento – IRS e Segurança Social -, valor da renda de casa ou de 

prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria e permanente, encargos 

médios mensais com transportes públicos – passes e no máximo de 500€/ano 

documentadas – e as despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado, em 

caso de doença crónica da criança ou pais, e no máximo de 500€/ano documentadas); 

c) Em caso de admissão consultar o regulamento interno para ver toda a documentação 

necessária a trazer para o efeito. 

2. Todas as informações disponibilizadas nesta ficha são confidenciais e destinam-se a uso 

interno da creche, não podendo ser utilizadas sem a autorização prévia da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados do agregado 
familiar: 

Habitação 
Encargos: 

(Aplicável como complemento da 
declaração de IRS) 

 

 

 Própria Renda/juros empréstimo habitação:  

 Arrendada Medicamentos uso continuado:  

 
Despesas transportes públicos:  

Total:  

Data de inscrição 
____/____/_______ 

Pelo encarregado de educação 
____________________ 

Pela Bugalhinha 
____________________ 
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REGULAMENTO GERAL DA PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A privacidade e a proteção dos seus dados pessoais são muito importantes para o Centro de Promoção 

Social de Carvalhais. A nossa Instituição sempre orientou a sua recolha, utilização, consulta e tratamento 

pelo estrito cumprimento da legislação aplicável à proteção de dados pessoais.  

Com a aplicação do Regulamento (EU) 2016/679, denominado Regulamento Geral da Proteção de Dados 

pessoais, o Centro de Promoção Social de Carvalhais empenha-se em prestar informação detalhada 

sobre a utilização e a proteção que são dadas aos seus dados pessoais, as razões pelas quais procede 

ao seu tratamento e quais os direitos que lhe assistem por via desse tratamento, em cumprimento do 

previsto nos artigos 13º e 14º do citado Regulamento.  

Entidade responsável pelo tratamento 

O Centro de Promoção Social de Carvalhais é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados 

pessoais. 

Caso pretenda contactar-nos, deverá fazê-lo por escrito, através do e-mail: dpo@epcarvalhais.org 

Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados 

pessoais é apenas feita com o seu titular. 

Categoria de dados pessoais e finalidades a que se destina o tratamento  

Os dados fornecidos aquando do preenchimento deste formulário/ficha de inscrição são sujeitos a 

tratamento por parte desta instituição em realização de diligências pré-contratuais, tendo em vista a 

instrução do procedimento de admissão de utente, para verificação das condições consideradas 

necessárias para o preenchimento da vaga em causa. 

Prazo de conservação 

Estes dados serão conservados até à recusa da candidatura ou pelo prazo máximo de 1 (um) ano a 

contar da apresentação da mesma, se esta não for recusada ou aceite nesse prazo. Em caso de 

admissão do candidato, os presentes dados, porque se revelam necessários à execução do respetivo 

contrato, serão conservados pelo prazo de 5 (cinco) anos após a cessação do vínculo contratual. 

Direitos dos titulares dos dados 

1. Enquanto titular dos dados têm o direito de solicitar ao Centro de Promoção Social de Carvalhais o 

acesso aos seus dados pessoais, a retificação, o apagamento ou a limitação do tratamento dos seus 

dados pessoais e do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, 

caso estes se encontrem num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. 

2. Poderá ainda retirar o consentimento que haja dado em qualquer altura, sem comprometer a licitude do 

respetivo tratamento efetuado. 

3. Tem o direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção Dados, com sede na 

Rua de São Bento n.º 148-3º 1200-821 Lisboa, telefone 213928400, Fax: 213976832, e-mail: 

geral@cnpd.pt e com o sítio: https://www.cnpd.pt/index.asp. 

Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos, deverá contactar-nos por escrito através do correio 

eletrónico supra identificado. 

 

Declaro que tomei conhecimento e que me foram explicadas todas as informações e direitos supra 

identificados. 

____________________________________________________________________________________ 

(a assinar pelo pai, pela mãe e/ou pelo encarregado de educação) 

 

mailto:geral@cnpd.pt
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Pela utilização dos serviços do Centro de Promoção Social de Carvalhais prestados no âmbito da 

resposta social da creche Bugalhinha é devido o pagamento de determinada quantia por banda dos 

utentes e respetivas famílias (comparticipação familiar). 

O valor da comparticipação familiar mensal é determinado, para além do mais, pela aplicação de uma 

percentagem ao rendimento per capita mensal do agregado familiar e despesas havidas pelo mesmo, 

conforme estabelecido no Regulamento Interno da Creche desta instituição. 

Isto posto, com vista a fixar o valor da referida comparticipação familiar mensal e de acordo com os 

critérios estabelecidos para o efeito, o Centro de Promoção Social de Carvalhais necessita que todos os 

membros do agregado familiar do candidato prestem o seu consentimento livre, específico, informado e 

explícito para o tratamento dos dados relativos aos seus rendimentos e despesas, designadamente: 

a) declaração do IRS e liquidação, extrato de remunerações e/ou equivalências registadas no Sistema de 

Solidariedade e Segurança Social, rendimentos pensões, reforma ou equiparadas, rendimentos de 

pensões sociais – RSI, SD, CSI -, pensões de alimentos, rendimentos prediais e rendimentos de capitais. 

b) comprovativo de despesas mensais fixas (valor das taxas e impostos necessários à formação do 

rendimento – IRS e Segurança Social -, valor da renda de casa ou de prestação mensal devida pela 

aquisição de habitação própria e permanente, encargos médios mensais com transportes públicos – 

passes e no máximo de 500€/ano documentadas – e as despesas com aquisição de medicamentos de 

uso continuado, em caso de doença crónica da criança ou pais, e no máximo de 500€/ano documentadas.  

Autorizo, nos termos da presente declaração, o tratamento dos dados relativos aos meus 

rendimentos e despesas melhor descritas supra com vista à determinação do valor da comparticipação 

familiar mensal devida pela utilização dos serviços da Creche. 

Não autorizo, nos termos da presente declaração, o tratamento dos dados relativos aos meus 

rendimentos e despesas melhor descritas supra, com vista à determinação do valor da comparticipação 

familiar mensal devida pela utilização dos serviços da Creche. 

Nota: caso não autorize esta instituição a proceder ao tratamento dos dados supra evidenciados, 

o utente e respetiva família ficarão sujeitos ao pagamento da mensalidade máxima em vigor no respetivo 

ano letivo. 

Nome:  

Assinatura: 

Data: 

(a assinar por todos os elementos do agregado familiar) 

 


