
ficha de inscrição 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Licenciatura Mestrado

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

                   ___________________________________________    Código Postal:  ____________ - _________

País: ______________________________________________________   Nacionalidade:  _________________________________

Telemóvel: _______________________________________ Email: __________________________________________

Data  de Nascimento:

   

Cartão do Cidadão Nº:  ___________________     Data de validade:   ______ - ______ - ______   

Colocar
Foto

tipo passe 

Apenas para candidaturas
enviadas por correio

Prémio Primus Inter Pares
Ficha de candidatura 2022/2023 

Agradecemos o preenchimento completo deste documento e a total observância das
Instruções de Candidatura. Todos os dados constantes desta Ficha de Candidatura

são estritamente confidenciais.    

 

Nome Completo: 

Morada:

Localidade:

Universidade

Faculdade

Curso

Média

_________________

 ____ -    ____ - ____



ficha de inscrição 

ACTIVIDADES EXTRA-PROFISSIONAIS
(Culturais, associativas, desportivas e hobbies)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTROS RELEVANTES

Não    Sim        

Quais?:  _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

CONHECIMENTOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Inglês Francês Espanhol __________ __________

Lido Falado EscritoDomínio
da Língua

Fluente

Pouco
Fluente

Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito

Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito

Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito Lido Falado Escrito



Nos termos do Artigo 6º do Regulamento do Prémio Primus Inter Pares 2022/2023, esta ficha de candidatura
deverá ser preenchida e carregada no site do prémio ou enviada por correio, sob registo postal, para a EGOR - 
Edifício Europa, Av. José Malhoa, 16 F - 4º piso, 1070-159 Lisboa, até dia 12 de fevereiro de 2023. 
A ficha deverá ser acompanhada da seguinte documentação:   

ficha de inscrição 

PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO E INSTRUÇÕES DE CANDIDATURA

 

DECLARAÇÃO

Data Assinatura

________________________________ _______________________________________________________
Apenas para candidaturas enviadas por correio 

Fotocópia do Cartão do Cidadão do Candidato;

Original ou cópia autenticada do certificado de Licenciatura com a identificação do aluno,
descrição das disciplinas dos 3 anos com notas, créditos e média final*;

Original ou cópia autenticada do Certificado de Mestrado com a identificação do aluno,
descrição das disciplinas dos 2 anos com notas, créditos e média à data da inscrição no Prémio,
emitidos pela(s) instituições de ensino*;

Foto em formato digital de boa qualidade, autorizando tacitamente a utilização do seu nome
e imagem na comunicação sobre o Prémio.

*Se os Certificados não incluírem toda a informação acima pedida, deverão enviar, complementarmente, o plano
dos dois ciclos de estudo (licenciatura e mestrado). O plano de estudos corresponde, na maioria das instituições de ensino,
ao Currículo do Aluno/Percurso Académico com Média, documento detalhado existente no Portal do Estudante,
que inclui os seguintes dados (nome, matrícula, plano curricular, disciplinas obrigatórias do curso e conclusão
das mesmas com as respetivas notas e créditos e média ou média à data no caso do 2º ano de mestrado ainda em curso).

Eu, abaixo assinado, certifico que as informações contidas neste documento são verídicas. Aceito, sem reservas
nem condições, os termos do Regulamento do Prémio autorizando expressamente a EGOR CONSULTING a verificar,
se o entender, a autenticidade destas informações. Tomo conhecimento que os dados constantes do presente 
documento, bem como da documentação enviada, são tratados informaticamente e que me é garantido o direito
de acesso, correção e atualização dos mesmos.   



Autorizo o Banco Santander Totta, S.A. (o “Banco”) a proceder à recolha e tratamento dos meus dados pessoais 
acima indicados, através da subcontratante Egor Consulting, na verificação das condições de admissão e 
restante processo de seleção, com a finalidade de participação no Prémio Primus Inter Pares.

 
INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DOS DADOS

Data Assinatura

________________________________ _______________________________________________________
Apenas para candidaturas enviadas por correio 

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O Banco é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais referidos neste documento. O Banco pode ser 
contactado na Rua da Mesquita, 6, Centro Totta, 1070-238 Lisboa.
O Encarregado de Proteção de Dados do Banco poderá ser contactado na referida morada e através do seguinte 
endereço de correio eletrónico:  privacidade@santander.pt. 
Os dados pessoais destinam-se a ser tratados com as finalidades referidas no Regulamento do Prémio Primus 
Inter Pares 2022/2023.
O fundamento jurídico deste tratamento assenta no consentimento. 
Os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo necessário à finalidade do tratamento e 
posteriormente eliminados no prazo de 5 anos ou por  prazo mais alargado, se tal for exigido por lei ou 
regulamento ou se a conservação for necessária para acautelamento de exercício de direitos, designadamente 
em sede de eventuais processos judiciais.
Assiste ao titular dos dados pessoais os direitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, 
nomeadamente  o direito de solicitar ao BANCO o acesso aos dados transmitidos e que lhe digam respeito, à sua 
retificação e, nos casos em que a lei o permita, o direito de se opor ao tratamento, à limitação do tratamento e ao 
seu apagamento, direitos estes que podem ser exercidos junto do responsável pelo tratamento para os contactos 
supra indicados. O titular dos dados goza ainda do direito de retirar o consentimento prestado, sem que tal 
comprometa a licitude dos tratamentos efetuados até então.
Ao titular dos dados assiste ainda o direito de apresentar reclamações relacionadas com o incumprimento destas 
obrigações  à Comissão Nacional da Proteção de Dados, por correio postal, para a morada Av. D. Carlos I, 134 - 
1.º, 1200-651 Lisboa, ou, por correio eletrónico, para  geral@cnpd.pt (mais informações em  
https://www.cnpd.pt/).



Autorizo o Banco Santander Totta, S.A. (o “Banco”) a proceder à recolha e tratamento dos meus dados pessoais 
acima indicados, através da subcontratante Egor Consulting, na verificação das condições de admissão e 
restante processo de seleção, com a finalidade de participação no Prémio Primus Inter Pares.

 
INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DOS DADOS

Data Assinatura

________________________________ _______________________________________________________
Apenas para candidaturas enviadas por correio 

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O Banco é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais referidos na Ficha de Candidatura do Prémio 
Primus Inter Pares 2021/2022. O Banco pode ser contactado na Rua da Mesquita, 6, Centro Totta, 1070-238 
Lisboa.
O Encarregado de Proteção de Dados do Banco poderá ser contactado na referida morada e através do seguinte 
endereço de correio eletrónico:  privacidade@santander.pt. 
Os dados pessoais destinam-se a ser tratados com as finalidades referidas no Regulamento do Prémio Primus 
Inter Pares 2021/2022.
O fundamento jurídico deste tratamento assenta no consentimento. 
Os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo necessário à finalidade do tratamento e 
posteriormente eliminados no prazo de 5 anos ou por  prazo mais alargado, se tal for exigido por lei ou 
regulamento ou se a conservação for necessária para acautelamento de exercício de direitos, designadamente 
em sede de eventuais processos judiciais.
Assiste ao titular dos dados pessoais os direitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, 
nomeadamente  o direito de solicitar ao BANCO o acesso aos dados transmitidos e que lhe digam respeito, à sua 
retificação e, nos casos em que a lei o permita, o direito de se opor ao tratamento, à limitação do tratamento e ao 
seu apagamento, direitos estes que podem ser exercidos junto do responsável pelo tratamento para os contactos 
supra indicados. O titular dos dados goza ainda do direito de retirar o consentimento prestado, sem que tal 
comprometa a licitude dos tratamentos efetuados até então.
Ao titular dos dados assiste ainda o direito de apresentar reclamações relacionadas com o incumprimento destas 
obrigações  à Comissão Nacional da Proteção de Dados, por correio postal, para a morada Av. D. Carlos I, 134 - 
1.º, 1200-651 Lisboa, ou, por correio eletrónico, para  geral@cnpd.pt (mais informações em  
https://www.cnpd.pt/).


