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OBRA

Designação: 

Localização:

Pedra (s) Usada (s):

Data(s) da construção:

Data(s) do projeto:

Memória Descritiva (1.000 caracteres máximo, com espaços)

PROJETO DE ARQUITETURA

Nome completo do(s) autor(es):

Gabinete de Projeto:

Contacto:

Morada:

Código Postal:

Telefone / Telemóvel / Email:

Ficha de Candidatura
ANEXO 1
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EMPRESA EXTRATIVA 1

Nome:

Contacto:

Morada:

Código Postal:

Telefone / Telemóvel / Email:

EMPRESA TRANSFORMADORA2

Nome:

Contacto:

Morada:

Código postal:

Telefone / Telemóvel / Email:

      

     

Data e Identificação

,

1. Sempre que possível indicar a empresa extrativa
2. Sempre que possível indicar a empresa transformadora

Com o acto de aceitação, o(s) candidato(s) estão a dar o consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Em qualquer altura é garantido ao(s) candidato(s), na 
qualidade de titulares dos dados pessoais, o direito de acesso, retificação ou apagamento, de limitação do tratamento e de oposição ao tratamento dos seus dados pessoais 
por meio de uma comunicação, através do e-mail: public.relations@assimagra.pt

RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS.

Com o acto de aceitação, o(s) candidato(s) estão a dar o consentimento para a recolha e partilha da informação da obra a concurso no âmbito do prémio.

DADOS DA OBRA A CONCURSO.


	Designação da obra: 
	Localização da obra: 
	Pedra usada linha 1: 
	Pedra usada linha 2: 
	Data da construção: 
	Data do projeto: 
	Memória descritiva: 
	Nome dos autores - linha 1: 
	Nome dos autores - linha 2: 
	Gabinete do projeto: 
	Contacto gabinete: 
	Morada gabinete: 
	Código postal gabinete: 
	Telefone, telemóvel, email do gabinete: 
	Nome empresa extrativa: 
	Contacto empresa extrativa: 
	Morada empresa extrativa: 
	Código postal empresa extrativa: 
	Telefone, telemóvel, email empresa extrativa: 
	Nome empresa transformadora: 
	Contacto empresa transformadora: 
	Morada empresa transformadora: 
	Código postal empresa transformadora: 
	Telefone, telemóvel, email empresa transformadora: 
	Data da candidatura: 
	Botão tratamento de dados: Off
	Botão 4: 
	Identificação: 
	Botão de rádio 4: Off


