
BOLETIM DE CANDIDATURA
Formação Setorial

PG Gestão na Saúde

PG Hospitality Management

PG Gestão para Juristas

PA Gestão do Património Cultural

Documentos a anexar

Boletim de candidatura devidamente preenchido;

Curriculum Vitae detalhado;

Uma fotografia em formato digital;

Cópia do Cartão de Cidadão ou
Bilhete de Identidade / Cartão de Contribuinte

Nome

Morada

Código Postal

E-mail

Telemóvel Telefone

Nacionalidade

Habilitações Académicas

B.I. / Cartão de Cidadão / Outro *

* Incluir dígitos de controlo se aplicável.

DD / MM / AAAA

CCCC - CCC
Localidade

Contribuinte

Data de nascimento

Sexo M F



Entidade Empregadora

Assinatura

Cargo que desempenha

Como tomou conhecimento deste programa

Cedência de direitos de imagem e consentimento para o tratamento de dados pessoais

Colega Website

Imprensa

Entidade Patronal

Rede social Outro

Durante este programa a Católica Porto Business School pretende tirar fotografias e/ou vídeos 
com a finalidade de os usar em ações, quer em suporte documental quer em suporte digital. 
Os seus dados pessoais, tais como nome, idade, formação, instituição e função em que colabora 
bem como email, irão ser partilhados com os participantes e docentes envolvidos no  programa. 
Para além das fotos e/ou vídeos tirados ao longo do curso, serão tiradas fotografias de grupo.

Ao aluno é garantido o direito de se recusar a aparecer nas fotografias e/ou vídeo desta iniciativa. 
Nesse caso, solicita-se que alerte a coordenação executiva do curso logo no início do mesmo, para 
facilitar a sua identificação, e que não integre as fotografias de grupo.

Poderá em qualquer altura revogar o seu consentimento, bem como exercer os direitos que, enquanto 
titular de dados pessoais, lhe assistem: https://www.ucp.pt/pt-pt/direitos-do-titular-dos-dados.

Os seus dados pessoais serão tratados pela Católica Porto Business School única e exclusivamente para as finalidades 
acima referidas. Poderá exercer os seus direitos através  do email compliance.rgpd@ucp.pt, e caso considere que ocorreu 
uma violação dos mesmos poderá apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Dou consentimento expresso para a cedência do meu direito de imagem a título gratuito e 
autorizo que essas fotografias e/ou vídeos sejam usados para as finalidades de Marketing 
acima descritas e que sejam guardadas para efeitos de arquivo da Universidade.

Não dou consentimento para a cedência de direitos de imagem.

Não dou consentimento para a cedência dos dados acima mencionados.

Dou consentimento à Católica Porto Business School, e aos seus representantes legais, 
permissão para usar os dados pessoais mencionados acima com fim de partilha de informação 
com alunos e docentes.

DD / MM / AAAA
Data
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