Candidatura nº
Data da Receção

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Identificação do projeto / empresa
Nome ou Designação Social

Contacto principal
Nome
Função
Morada

Telefone
Telemóvel
e-mail

O(s) Promotor(es) abaixo assinado(s) declara(m) ser verdadeiras todas as informações
constantes do presente formulário
Assinatura do(s) Promotor(es)
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Candidatura nº
Data da Receção

1. Identificação do Promotor / Empresa
Nome dos Promotores

Data de
Nascimento

N.I.F.
(Pessoal)

Função

% Cap.
Social

Empresa constituída?
Não.

Data prevista para a constituição _____/______/__________

Sim. NIF da Empresa______________________ Atividade(CAE) ________________________________

Data da constituição _____/______/__________ Data do início de atividade _____/______/__________

Morada da sede _________________________________________________________________________
DADOS PESSOAIS

Consentimento à Arribatejo/Novalmadavelha para o tratamento dos dados pessoais fornecidos neste formulário para
fins de divulgação e partilha de informação no âmbito da sua atividade.
1.
2.

3.

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Novalmadavelha, Agência de Desenvolvimento Local (NAV).
Os dados pessoais dos candidatos a incubação e dos residentes no NEAV são tratados informaticamente por serem necessários ao
processo de avaliação da candidatura, à celebração e execução do contrato de prestação dos serviços subsequente, ao
prosseguimento de interesses legítimos da NAV ou porque foram objeto de consentimento.
É garantido aos candidatos o direito de acesso, retificação, oposição, apagamento e limitação dos seus dados pessoais, cujo exercício
pode ser solicitado através do 212736380 ou mediante pedido escrito enviado para NAV, Rua da Judiaria 14, 2800-125 Almada ou
para o endereço info@novalmadavelha.pt.

2. Objetivos do Projeto
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Candidatura nº
Data da Receção

3. Serviços a prestar / Bens a produzir

4. Requisitos / necessidades especiais da atividade

5. Nº de Postos de trabalho estimados

1º ano

2º ano

3º ano

Total

6. Horário preferencial * – escala semanal (máxº 20 horas)

8h – 24h

segunda

terça

quarta

quinta

sexta

sábado

___h -- ___h

___h -- ___h

___h -- ___h

___h -- ___h

___h -- ___h

___h -- ___h

* sujeito à disponibilidade de horário e à viabilidade da partilha do espaço.
Anexos
a)

Memória descritiva: pormenorizar a atividade a desenvolver, explicitando o seu enquadramento na cozinha
partilhada;
b) Fotocópia da declaração de início de atividade (se aplicável).
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