
 

                                               CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA 

 

As novas candidaturas para o ano letivo de 2021-2022 devem ser enviadas, juntamente com a ficha de inscrição e a 

respetiva documentação solicitada, para o e-mail geral@cpnsa.pt.  

 
            Documentação 

 
1. Criança 

 

 Ficha de inscrição e declaração de aceitação do tratamento de dados pessoais preenchidos e assinados 

 Cartão de cidadão (frente e verso) 

 No caso de não possuir Cartão de Cidadão – enviar Assento de nascimento, Nº de Identificação da 
Segurança Social (NISS), Nº de Identificação Fiscal (NIF) e Nº de utente SNS 

 Comprovativo de morada (ex.: fatura da água, luz ou cartas rececionadas de outra entidade) 

 Boletim Individual de Saúde (folha de rosto com data da próxima vacinação) 

 Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados especiais 

2. Rendimentos do agregado familiar 

• Recibos de vencimento dos últimos 3 meses de ambos os progenitores e de outros familiares que integram 
o agregado familiar (trabalho dependente e/ou independente) 

• Em caso de desemprego, enviar a declaração da Segurança Social a indicar se recebe ou não algum tipo de 
subsídio e a Declaração da inscrição no IEFP (Centro de Emprego) 

• Comprovativo de outras prestações sociais do agregado familiar (abonos, pensões, entre outros) 

• Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de 
licenciatura) 

•      Certidão da sentença judicial que regule o poder paternal ou que determine a tutela quando aplicável 

• Comprovativos de juros recebidos de depósitos bancários e de outros rendimentos não incluídos na       
Declaração de IRS 

• Declaração do IRS 2020 e a respetiva nota de liquidação 

 

3. Despesas do agregado familiar 
 

• Renda da casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e permanente 
• Despesa com transportes até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de residência 
• Despesas de saúde e aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica 

            

             Notas 
 

 Só serão validadas as candidaturas com os processos completos (Ficha de inscrição, declaração de aceitação 
do tratamento de dados pessoais e toda a documentação solicitada) 

 A inscrição só se efetiva com o pagamento de 60€ – no caso de desistência, o valor não é devolvido 

 As crianças só poderão iniciar a frequência com os seguintes requisitos: Pagamento da 1ª mensalidade 
e do seguro escolar; Contrato de Prestação de Serviços assinado 

 Horário de funcionamento da Secretaria: dias úteis das 9h00 às 12h – 14h30 às 18h00  
De momento, e enquanto se verificarem as condições atuais, o atendimento será feito apenas pelos meios 
alternativos: 265 544 430 ou geral@cpnsa.pt 
 

NOVAS INSCRIÇÕES ANO LETIVO 2021/2022 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO 
DE DADOS PESSOAIS 

 
 
 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 

 
Declaro, para os devidos e legais efeitos, que aceito que o Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora da Anunciada (CSPNSA), Pessoa Coletiva n.º 500877092, com sede na Rua Alves da 
Silva n.º 41, 2900-185 Setúbal, proceda ao tratamento dos meus dados pessoais e dos dados 
pessoais do meu agregado familiar, autorizando o CSPNSA a: 
 

a) Recolher, tratar e armazenar os dados pessoais, garantindo a sua confidencialidade, 
assegurando a sua utilização em função do fim a que se destinam; 

b) Recolher, tratar e armazenar os dados pessoais cumprindo as exigências legais aplicáveis; 

c) Permitir o acesso aos dados pessoais aos colaboradores do CSPNSA que desenvolvam as 
atividades necessárias para a prestação do serviço e que para as quais seja indispensável 
o seu acesso. 

 
 

 
 

Assinatura (Encarregado de Educação): ___________________________________________ 
 
 
Nome do Utente (Criança): _____________________________________________________ 
 
 
Mais informo que pretendo receber informações e notificações do CSPNSA, pelo que, para o 
efeito, indico o meu endereço de e-mail e/ou contacto telefónico, os quais também serão 
tratados de acordo com a legislação em vigor. 
 
E-mail______________________________@___________________    
 
Contacto Telefónico_______________________________________ 
 
(Se não tiver interesse, deixe em branco) 

 
 
 
 
 

Data___/___/______ 

 
 
 
 
 



 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA 

 
 

RESPOSTA SOCIAL: CRECHE          PRÉ ESCOLAR                                  EQUIPAMENTO:  A NUVEM         O AQUÁRIO 

 
Dados da Criança 

Nome: ____________________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____               CC/Assento de nascimento/Outro: ______________________________ 

NIF (nº Contribuinte):  ____________________                           NISS (nº Seg. Social): ______________________________ 

A criança está referenciada como tendo Necessidades Educativas Especiais (NEE)?   Sim            Não 

Tem irmãos a frequentar a Instituição?  Sim           Não 

Se Sim, indique:   Nome______________________________________________   Equipamento: A Nuvem           O Aquário 

 
Filiação 

Nome do Pai: ______________________________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - _______   Localidade: __________________        Telemóvel:____________________________                          

E-mail:___________________________________________________         Habilitações:___________________________    

Profissão:_________________________________________________         Local de Trabalho: ______________________ 
          

Nome da Mãe: ______________________________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - _______   Localidade: __________________        Telemóvel:____________________________                          

E-mail:___________________________________________________         Habilitações:___________________________    

Profissão:_________________________________________________         Local de Trabalho: ______________________ 

 
Encarregado de Educação  (Interlocutor com a Instituição) 
 
Pai          Mãe              Outro 

                  Se assinalou “Outro”, por favor preencha os seguintes campos: 

Nome: _______________________________________________________________       Parentesco:________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________ - _______   Localidade: __________________        Telemóvel:____________________________                          

E-mail:___________________________________________________         Habilitações:___________________________    

Profissão:_________________________________________________         Local de Trabalho: ______________________ 
 

Composição do Agregado Familiar   

 

 

 

 

 

 

 

   Setúbal, _____ / _____ / _____                                          Encarregado de Educação: ___________________________________ 

Nome Parentesco Idade Profissão 

(Criança inscrita) --- --- --- 

    

    

    

    

    

FICHA DE INSCRIÇÃO ANO LETIVO 2021/2022 


