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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Transporte Escolar Público 

1ª Inscrição    Renovação 
 

Ano Letivo _______/________      

I - Identificação do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 II – Identificação do Encarregado de Educação 

 

 

 

 

    

 III – Identificação do Pedido de Transporte 

 

 

 
 

   

 

 IV – Situação Escolar do Aluno [a preencher pela escola] 

Em 20 _____/20_____ está matriculado no ______ ano, da área/curso____________________________________ 

Escola ______________________________________________ de __________________________ de 20 ______ 

O(a) Funcionário(a)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                         (ASSINATURA E CARIMBO DA ESCOLA) 

 

Alunos que vão frequentar escolas fora do concelho 
Anexar certificado de matrícula para o ano letivo em causa e declaração comprovativa de falta de curso ou vaga, passada pelo 
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova  

 

Por inexistência do curso pretendido 

 

Por falta de vaga nas escolas do concelho 

 

V - Termo de Responsabilidade 

O encarregado de educação assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes 
deste formulário. Falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, imediato cancelamento dos subsídios atribuídos e 
reposição dos já recebidos. 

 

 
 

 Data: ……./……./………….. O Encarregado de Educação............................................................................................................................................................. 

 

Nome  

 

Localidade                                  Freguesia                          Concelho 

/ 

Nome                                                                        Parentesco 

 
Contactos [telemóvel/telefone]           

/ 

Local de embarque                                         Local de desembarque 

/ 

Data de Nascimento      /      /             NIF                              Contacto                          

 Morada Completa                                                             Código Postal         - 

/             - 

Nº de passe atual [em caso de renovação]                       Transportadora   

/ 
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VI - Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (UE) 2016/679] 
 

1. O tratamento dos dados constantes do presente formulário respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais 
e será realizado com base nas seguintes condições: 

• Responsável pelo tratamento - Município de Condeixa-a-Nova, através do Serviço municipal com competência para analisar ou 
intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em vigor. 
• Finalidade do tratamento – Os dados recolhidos no presente formulário serão tratados para dar resposta aos seus pedidos, 
proceder à instrução dos seus processos, e/ou à prestação do serviço a que se destinam. As finalidades específicas incluem: gestão 
e controlo do usufruto do serviço, para fins de faturação e envio de comunicações e informações a ele associadas. 
• Legitimidade do Tratamento – o tratamento dos dados fornecidos encontra-se legitimado pelas seguintes fontes de licitude: (i) 
resposta ao pedido apresentado, (ii) prestação do serviço solicitado, (iii) cumprimento de obrigações legais e regulamentares (iv) 
nos casos em que o consentimento seja a fonte de licitude para o tratamento, no consentimento prestado pelo titular dos dados. 
• Transferências de Dados – quando for necessário para dar seguimento à finalidade do tratamento dos dados, estes poderão ser 
comunicados às seguintes entidades: (i) prestadores de serviços que prestem serviços ao Município, (ii) autoridades públicas. Para 
efeitos do usufruto dos serviços serão disponibilizados às empresas prestadoras dos serviços dados pessoais, concretamente: nome 
do aluno, morada, locais de embarque e desembarque. 
• Conservação dos dados pessoais – O Município apenas conserva e trata os seus dados pessoais para os fins acima indicados 
durante o período de tempo que se revele necessário ou obrigatório para o cumprimento desses fins, aplicando critérios de retenção 
da informação apropriados a cada tratamento e em linha com as obrigações legais e regulamentares aplicáveis. 

2. O Município de Condeixa-a-Nova garante aos titulares dos dados todos os direitos conferidos por Lei, nomeadamente direito à 
transparência, direito à informação, direito de acesso, direito de retificação, direito ao esquecimento, direito de oposição ao tratamento, 
direito de apresentar reclamações junto da autoridade de controlo, direito a retirar o seu consentimento e direito de não ficar sujeito a 
decisões individuais exclusivamente automatizadas. 

3. Os direitos mencionados no número anterior poderão ser exercidos a qualquer momento pelo seu titular, remetendo o seu pedido por 
escrito para Município de Condeixa-a-Nova, com sede no Largo Artur Barreto, 3150-124 Condeixa-a-Nova, ou através de correio 
eletrónico para o endereço dpo@cm-condeixa.pt. 

4. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Condeixa-a-Nova consulte o site www.cm-condeixa.pt ou 
envie um e-mail para dpo@cm-condeixa.pt. 
 

VII - Consentimentos 

O encarregado de educação: 

  SIM □ NÃO□ - Autoriza o tratamento dos dados do menor presentes nesta ficha de inscrição para efeitos do programa de Transporte 

Escolar Público  

  SIM □ NÃO□ - Autoriza que o Município de Condeixa-a-Nova envie notificações para os contactos telefónicos e de correio eletrónico 

disponibilizados na presente inscrição; 

  SIM □ NÃO□ - Autoriza que o Município de Condeixa-a-Nova utilize os dados para futuras divulgações da Divisão de Educação;  

  SIM □ NÃO□ - Autoriza que o Município de Condeixa-a-Nova comunique os dados pessoais constantes do presente formulário às 

empresas prestadoras dos serviços, para efeitos de prestação do serviço de Transporte Escolar e dos procedimentos a ele associados.  
 
    
Data: ......../….…./................  O Encarregado de Educação ……………………………………………………………………….……………… 
 
 

 

VIII– Confirmação [a preencher pela Divisão de Educação] 

Confirmo que o encarregado de educação preencheu corretamente todos os campos deste formulário 

 

Rececionado em …….. /…….. / ……………. A Divisão de Educação …………………………………..………………...………….……..…… 

 

 

 

 

 

 


