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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA – II Curso EPHTC – Coimbra 30/31 - 9 
(A PREENCHER DE FORMA LEGIVEL) 

RECOMENDA-SE AOS CANDIDATOS A LEITURA ATENTA DO REGULAMENTO EPHTC – IPHMI – 

01/SPEPH/EPHTC (enviado em anexo) 

 

 

Dados Pessoais (todos os campos são de preenchimento obrigatório) 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - _________|_________________ 

Data de Nascimento: ____/ ____/ _____          N.º Contribuinte: ________________________ 

 Nº Cartão de Cidadão ____________ / _______ Data da Validade CC: ___________________ 

Contacto: __________________ E-mail: ____________________________________________ 

Habilitações Académicas: ________________________________________________________ 

Profissão: _____________________ Especialidade: ___________________________________ 

Li o Regulamento do Curso e concordo com o mesmo: SIM  

Observações do júri do concurso:  

 

 

 

Data da Análise: ____/___/____ 

 
O Coordenador do Curso: ____________________________________________ 

Nº de Registo:    

 
Data: / /    
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INFORMAÇÃO LEGAL SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA SPEPH 
 

Eu,_____________________________________________________________________________, 

abaixo assinado/a, declaro que tomei conhecimento da “Política de Privacidade e de Proteção de Dados 

da SPEPH”, disponível em https://speph.pt/politica-privacidade-dados-pessoais/ Mais fui informado/a 

que:  

 

1. A finalidade da recolha dos meus dados pessoais pela Sociedade Portuguesa de Emergência 

Pré-Hospitalar (SPEPH), no presente contexto, destina-se à formalização da minha candidatura ao 

presente concurso especial para acesso ao curso Essentials PreHospital of Trauma Care. 

 
2. A responsável pelo tratamento é a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, sito na Av. 

José Marcelino nº 5, Gavião - Portalegre; 

 
3. Os dados pessoais solicitados pela SPEPH, e por mim fornecidos, são apenas os dados 

considerados essenciais para a organização administrativa do procedimento, sendo que serão 

utilizados no âmbito de plataforma informática para tramitação do procedimento; 

 
4. O prazo de conservação de dados pessoais é o que estiver fixado por norma legal ou regulamentar; 

 
5. Não existem comunicações, interconexões e fluxos transfronteiriços dos dados pessoais 

identificáveis no      destinatário; 

 
6. Na qualidade de titular dos dados, em conformidade com a Lei, tenho o direito de acesso, o 

direito de retificação, o direito de apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de 

portabilidade, direito de     oposição e direito de não ficar sujeito a decisões automatizadas podendo 

estes ser exercidos a qualquer  momento, por escrito, mediante comunicação por correio eletrónico 

para candidaturas@speph.pt. 

 

7. Poderei contatar o Encarregado de Proteção de Dados da SPEPH, por correio eletrónico, para 
epd@speph.pt. 

 

O Responsável pelo tratamento dos dados pessoais garante o cumprimento do disposto no RGPD e 

nas demais legislações aplicáveis, obrigando-se a respeitar e a cumprir os direitos expressos no ponto 6, 

quando aplicáveis nos  termos legais, e a não colocar à disposição de terceiros os dados pessoais de 

forma nominativa, sem a minha    autorização. 

 

Mais declaro, para os efeitos do RGPD, ter tomado pleno conhecimento e compreendido 

devidamente os direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e o teor completo 

da presente declaração, nomeadamente os fins a que esta se destina. 

 
Declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente formulário todos os dados 

são verdadeiros. 

 

  de de   
 
 
(Assinatura do candidato conforme documento de identificação) 
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