
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO COMO SIMPATIZANTE 

Os dados pessoais recolhidos no presente formulário serão tratados pela Comissão Eleitoral, tendo como finalidade a sua utilização no processo eleitoral 

de designação do candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vila do Conde nas Autárquicas de 2021. 

O titular dos dados tem direito de acesso, retificação, atualização ou eliminação dos mesmos, a todo o tempo, através de pedido escrito dirigido à Comissão 

Eleitoral (Rua de Santa Isabel, nº 82, 4050-466 Porto) ou fdp@ps.pt. 

 Preencher o formulário usando letras maiúsculas – Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Nome Completo ___________________________________________________________________________________ 

Nº de Identificação Civil (CC/BI) _______________________              Válido até _____ / ______ / _________ 

Data de Nascimento _____ / ______ / _______________ 

Morada ___________________________________________________________________________________ 

Código Postal _________ - _______    ________________________ Telemóvel ________________________ 

Freguesia de Recenseamento ________________________________ 

Email ________________________________________________ @ _________________ 

Declaro que sou eleitor no concelho de Vila do Conde, que pretendo inscrever-me como simpatizante no 

processo eleitoral de designação do candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vila 

do Conde nas autárquicas de 2021, concordando com a inclusão do meu nome e outros dados pessoais nos 

cadernos eleitorais e que me identifico com os valores democráticos e com a Declaração de Princípios do PS.  

 

 

 

 

DATA _______ de ______________________ de 2020 

    O Simpatizante 

 

Assinatura   ____________________________________________________                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

 

Autorizo que os dados pessoais constantes da presente ficha de inscrição sejam fornecidos às candidaturas para efeitos 

de envio de comunicações de natureza política no âmbito do processo eleitoral de escolha do candidato do Partido 

Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vila do Conde nas eleições autárquicas que terão lugar em 2021 e que 

aceito que os meus dados de contacto sejam usados pelo Partido Socialista no contexto das eleições autárquicas de 

2021. 

Recebido pela C.P.C / F.D.P (riscar o que não interessa) 

Data _______ / ___________________ / 2020 

Por ___________________________________ 

mailto:fdp@ps.pt

