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Identificação do/a candidato/a a estágio na CML

Dados do/a estagiário/a a completar após notificação da aceitação da candidatura a estágio

Nome

Pág. 1/1

Data de nascimento Sexo

Nacionalidade

Naturalidade

 Estágio habilitante ao exercício de profissão regulada (EH) (a)

 Outros estágios

 Candidatura

 Inscrição

 Estágio curricular (EC)

 Estágio de formação profissional (EFP) (a)

O/A Candidato/a

Assinatura

Área de estágio

Documentos a entregar:  
Curriculum vitae atualizado (modelo Europass c/ foto) 
Para mais informações consultar o Regulamento de Estágios do Município de Lisboa em https://www.lisboa.pt

Data

Estágios no Município de Lisboa

TelefoneE-mail Telemóvel

Localidade

Morada

-Código Postal

Habilitações literárias Área CNAEF (*)

NIF

 Validade Doc. identificação N.º

Os dados recolhidos são os estritamente necessários para a instrução do pedido, e serão tratados em observância do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados. Pode consultar a informação sobre proteção de dados pessoais em anexo.

Notas:  
(a) Preenchimento obrigatório nos casos em que a inscrição seja em EFP e EH 
(*) Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação



 
 

 

 

Estágios 

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O MUNÍCIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e proteção de dados pessoais constantes do Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares 

no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável 

Os dados pessoais recolhidos no Formulário de Candidatura/Inscrição em Estágios são única e exclusivamente para dar 

cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação 

específica aplicável ao pedido formulado, nomeadamente o Regulamento de Estágios do Município de Lisboa, publicado no 

5.º suplemento ao Boletim Municipal n.º 945/2012, de 29 de março, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do 

MUNICÍPIO DE LISBOA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 

Responsável pelo tratamento - O MUNICÍPIO DE LISBOA é o responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais 

recolhidos e tratados na instrução do seu pedido, através da Direção Municipal de Recursos Humanos, cujo endereço 

eletrónico e morada são, respetivamente, os seguintes: dmrh@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, 13 E, 1749-099 Lisboa. 

Encarregado de Proteção de Dados – Para o exercício dos direitos dos/as titulares dos dados previstos na regulamentação 

comunitária e legislação nacional em matéria de proteção de dados pessoais, o MUNICÍPIO DE LISBOA designou um 

Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer), cujo endereço eletrónico e morada são, respetivamente, os 

seguintes: dpo@cm-lisboa.pt e Campo Grande, 25, Bloco E, 2.º Piso, 1749-099 Lisboa. 

Finalidade e licitude do tratamento - A recolha e o tratamento dos dados pessoais têm por finalidade a gestão do processo 

de Estágios na CML, tal como as restantes finalidades, a saber: entrega de relatório obrigatório à Administração Local e 

Central, caracterização dos/as formandos/as por grupos etários: género; qualificações, vínculos e antiguidade, assim como 

todos os dados indispensáveis para a emissão dos Certificados de Formação Profissional (Portaria n.º 474/2010, de 20 de 

junho), que corresponde ao cumprimento de uma obrigação contratual e ao exercício de funções de interesse público. 

Consequência do não fornecimento dos dados – O não fornecimento dos dados pessoais solicitados inviabilizará a 

candidatura ao estágio promovido pelo Município de Lisboa e, num momento posterior, a inscrição no estágio em que o/a 

candidato/a tenha sido aceite. 

Categorias de dados pessoais – Os dados pessoais recolhidos na fase de candidatura são: nome, e-mail, telefone e 

telemóvel; aos quais acresce a morada, código postal, localidade, habilitações literárias, área CNAEF, data de nascimento, 

sexo, naturalidade, nacionalidade, documento de identificação, nº e validade e NIF, na posterior fase de inscrição. 

Destinatário(s) dos dados – Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICÍPIO DE LISBOA. 

Conservação dos dados pessoais – Os dados recolhidos são conservados pelo prazo de 5 anos. Serão eliminados após 

esta data nos termos da Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro.  

Direitos dos/as titulares dos dados pessoais – Os/As titulares têm os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes 

digam respeito: [1] A exercer perante o Município de Lisboa: direito de informação; direito de acesso; direito de retificação dos 

dados inexatos; direito ao apagamento; direito à limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de 

oposição ao tratamento; direito a não ficar sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição de perfis; 

nas situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do 

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. [2] A exercer perante o Encarregado de Proteção de 

Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta para Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 1749-099 Lisboa): direito 

de apresentar exposições. [3] A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de Proteção 

de Dados): direito de apresentar reclamação. [4] A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação 

judicial e a indemnização no caso de violação dos seus direitos. 

  Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.  

Primeiro e último nome   

Assinatura  Data              /            /                
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