AVISO
Candidaturas Abertas
“Prémios de Desporto e de Expressão Artística”.
Encontram-se abertas as candidaturas para os “Prémios de Desporto e de Expressão
Artística”, até ao dia 15 de julho.
Os “Prémios de Desporto e Expressão Artística” são uma iniciativa de promoção e
divulgação da expressão Artística e da prática de desporto e atividade física no
concelho, tendo como finalidade distinguir todos aqueles que ao longo do ano tenham
representado um papel preponderante no âmbito cultural/ artístico e do desenvolvimento
do desporto no concelho de Gouveia ou contribuído para a elevação do nome da Cidade
e do Concelho a nível nacional e internacional, devido à sua atividade nestes âmbitos.

As candidaturas a estes prémios poderão ser apresentadas de forma individual, ou
propostas pelas diversas associações, clubes e coletividades do concelho de Gouveia –
através dos respetivos órgãos sociais.

A apresentação das candidaturas deverá ser feita de forma nominal e separada, por
categoria, através de formulário próprio a fornecer pelo Município, e que se encontrará
igualmente disponível na página institucional na internet (www.cm-gouveia.pt), através
dos seguintes meios:
a) Pessoalmente, no gabinete de Atendimento ao Munícipe do Município de
Gouveia;
b) Por via postal, registada com aviso de receção, para: Câmara Municipal de
Gouveia, Avenida 25 de Abril, 6290-554 Gouveia
c) Via correio eletrónico para o endereço geral@cm-gouveia.pt.

As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos:
- Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
- Cópia do Número de Identificação Fiscal (no caso de não ter Cartão de Cidadão);
- Declaração de residência, indicando o número de anos, emitida pela Junta de
Freguesia;
- Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada (Finanças e
Segurança Social) ou código de consulta on line, quando aplicável;
- Currículo Desportivo ou Artístico, de acordo com a categoria a que se candidata (o
Currículo deve ser acompanhado de documentos que demostrem o mérito e a
excelência na categoria Desportiva ou Artístico);
- Indicação do NIB da conta bancária;
- Declaração de autorização da realização das diligências necessárias para averiguar a
veracidade dos elementos fornecidos para análise, bem como para solicitar às
entidades ou serviços competentes a confirmação desses elementos;
- Declaração, sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos elementos
constantes do requerimento.

A presente aviso não dispensa a consulta do regulamento disponível em www.cmgouveia.pt

Gouveia, 26 de junho de 2017

O Presidente da Câmara

__________________________
(Luís Manuel Tadeu Marques, Dr.)

