BBoolleettiim
m ddee iinnssccrriiççããoo -- CCuurrssoo ddee CCuurrttaa D
Duurraaççããoo
Código| IMP.EM.GAE.59_00

Nº de Entrada:_____________________

(reservado aos Serviços Académicos)
Pagou €: ________________
Data:

/

(Foto)

/

Rubrica:

(reservado à Tesouraria)

Curso
Ano Lectivo

CURSO BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS
2018-2019

Edição

1ª edição

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome
Cartão de

Data de nascimento

Cidadão

/

/

NIF

Morada

Código Postal

-

Telefone

Telemóvel

E-mail
DADOS PARA EMISSÃO DE RECIBO
Nome
NIF:
Morada
Localidade

Código Postal

-

Declaro assumir o pagamento integral do curso no valor de______________________ €.
Na falta de pagamento atempado, aceito pagar as coimas constantes do Regulamento sobre Mensalidades e
Emolumentos e respetiva tabela de emolumentos, que declaro conhecer e cujo teor integralmente aceito.
Mais declaro expressamente aceitar que o início do prazo prescricional para a cobrança judicial de dívidas
fica dependente da cessação da minha relação com a Egas Moniz, seja por conclusão com sucesso do ciclo
de estudos, por exclusão ou desistência.
Data:_______________________

Assinatura do aluno

Data

BBoolleettiim
m ddee iinnssccrriiççããoo -- CCuurrssoo ddee CCuurrttaa D
Duurraaççããoo
Código| IMP.EM.GAE.59_00

Escolher uma das seguintes opções:
80,00 € - Alunos ESSEM
100,00 € - Profissionais
90,00 € - Alumni ESSEM

 Inscrições até 3 de Maio 2019
Nota: O pagamento deve ser efetuado por transferência bancaria para o IBAN:
PT50 0018 0003 43844125020 87, com envio do comprovativo de pagamento para o endereço
de email mestrados.pg@egasmoniz.edu.pt
O não pagamento nos prazos estipulados, leva a aplicação de coimas de acordo com a tabela em
vigor na Egas Moniz, CRL
Autorizo a utilização do email fornecido para divulgação de informação exclusivamente pelo
ESSEM.
Não autorizo a divulgação de informação através do email fornecido.
Os dados fornecidos são para utilização exclusiva da Escola Superior de Saúde Egas Moniz e
instituições oficiais do estado português (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Direção
Geral de Estatísticas da Educação e Ciência) que gerem e regulam o ensino superior.
O candidato tem o direito de consultar os seus dados pessoais existentes na base de dados de gestão
académica e solicitar alterações quando necessário. Poderá ao terminar o vínculo com a ESSEM
solicitar o apagamento dos seus dados pessoais possíveis de eliminação através de impresso próprio
existente na secretaria académica.
O candidato pode opor-se ao tratamento ou portabilidade dos seus dados pessoais, desde que dentro
dos limites legais e regulamentares estabelecidos para o efeito.
O exercício dos direitos acima descritos deve ser efetuado, por escrito, para os seguintes contactos:
a) por carta para Escola Superior de Saúde Egas Moniz - Privacidade, com sede em Campus
Universitário, Quinta da Granja, 2829-511 Caparica;
b) por correio eletrónico para o endereço secretaria@egasmoniz.edu.pt
Não concordando com o tratamento ou com a resposta dada pelo ESSEM, poderá apresentar a sua
reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Os dados pessoais recolhidos para a celebração e por força da vigência do contrato serão conservados
durante o período de frequência do ciclo de estudos, acrescido de três anos, sem prejuízo dos
demais prazos de conservação legalmente previstos.
Ass: _________________________________ Data: ________________________

