
Mentor / Responsável Nota: O responsável da equipa deverá ter uma idade igual ou superior a 18 anos.

Equipa

[ Elemento nº1 ]
Nome:
B.I./C.C.:
Idade:

[ Elemento nº3 ]
Nome:
B.I./C.C.:
Idade:

[ Elemento nº2 ]
Nome:
B.I./C.C.:
Idade:

* Só é permitido inscrever o 4º elemento caso os restantes sejam todos menores de idade.

[ Elemento nº4 ]* <Mentor>
Nome:
B.I./C.C.:
Idade:

Proposta de projeto

Descrição (máx. 256 palavras):

CATEGORIA:

Artes Performativas (Teatro, Dança, Música, Ações de rua)

Web (Blogs, Sites ou Redes sociais)

Audiovisuais (Vídeo ou Fotografia)

EUemPT
EUROPEUS EM PORTUGAL

Professor

Aluno

Encarregado de Educação

Cartão de Cidadão

Bilhete de Identidade

Passaporte

Ficha de inscrição

NÍVEL DE ENSINO:

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

Superior

Estabelecimento de Ensino

TEMA ESCOLHIDO:

Localidade:

Nome:

Morada:

Código Postal: Localidade:
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ATENÇÂO: Juntar fotocópia do documento de identificação do responsável (BILHETE DE IDENTIDADE / CARTÃO DE CIDADÃO / PASSAPORTE)

Nome Completo:
Nº do documento de identificação:
Data de Nascimento:  ___/___/______ (dd/mm/aaaa)

Morada:
Código Postal:
Telefone/Telemóvel:
E-mail:
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Nacionalidade:

PREENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS

Naturalidade:



EUemPT
EUROPEUS EM PORTUGAL

Ficha de inscrição

Comentários adicionais:
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Continuação da descrição do projeto:

Declaro que li e concordo com o regulamento do concurso EUemPT.

_________________ (local), __ (dia) de ____________ (mês) de 2014.

_____________________________________________________________
(assinatura do responsável, conforme consta no documento de identificação)
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