Ficha de Inscrição
DADOS PESSOAIS
nome completo

residência (Rua / Nº / Andar / Lugar)

código postal

localidade / concelho

nic (bi / cartão cidadão)

data validade (dd-mm-aa)

data nascimento (dd-mm-aaaa)

-

nif

-

telefone (móvel / fixo)

-

endereço electrónico

DADOS PROFISSIONAIS
profissão / função

empresa / departamento

local trabalho (Rua / Nº / Andar / Lugar)

código postal

localidade / concelho

habilitação académica / profissional

era sindicalizado?

S

sindicato anterior

N

PROCESSO DE ADMISSÃO
Declaro conhecer e aceitar os Estatutos e demais Regulamentos desta Associação, à qual desejo livremente aderir.
Mais declaro serem verdadeiros os dados aqui indicados e que autorizo o seu uso para fins exclusivos do SINERGIA-Sindicato da
Energia e da sua actividade definida estatutariamente, enquanto associado, reconhecendo todos os direitos como titular dos dados,
conforme previsto no RGPD em vigor, dispondo de canal exclusivo para o efeito (incluindo o contacto com o EPD) através do endereço
electrónico sinergia.dadosdireitos@gmail.com .
data (dd-mm-aaaa)

-

assinatura candidato

-

assinatura delegado sindical

data admissão (dd-mm-aaaa)

-

assinatura direcção

associado nº

primeira quota (€ 000,00)*

-

* No respeito pelo regulamento de quotização em vigor.
Em caso de pagamento de quotas por desconto no vencimento ou por transferência bancária, é obrigatório o preenchimento da respectiva ‘declaração de autorização’ (em anexo).

Autorização
De Desconto de Quotização no Vencimento
Instituição de Utilidade Pública
NIF 502 209 313

Eu, ______________________________________________________ trabalhador(a) da
Empresa ________________________________, com local de trabalho em __________
_____________, no Departamento/Unidade Organizativa __________________________
declaro, como associado(a) do SINERGIA-Sindicato da Energia, com sede na
Travessa do Alecrim nº1 - 1ºDtº, 1200-019 Lisboa, que nos termos e para os devidos
efeitos do disposto nos artigos 2º e 3º da Lei 57/77 de 5 de Agosto, autoriza a dedução no
seu vencimento da respectiva quota mensal, bem como a sua remessa para o SINERGIA
(IBAN: PT50 0010 0000 28013480001 39), da quantia correspondente a 1% da sua
remuneração mensal, nos termos do artigo 19º, ponto 1.1, dos Estatutos do Sindicato.
Mais declaro que se considerem nulas todas e quaisquer outras autorizações, deste teor,
anteriormente dadas relativamente a outro Sindicato.

___ - ___ - ______

______________________________________
Assinatura conforme BI/CC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização
De Pagamento de Quotização por Transferência Bancária
Instituição de Utilidade Pública
NIF 502 209 313

Exmº Responsável da Agência/Sucursal _____________________, em (localidade) __________,
do Banco __________________________________

Eu, __________________________________________, venho por este meio informar Vª
Exª que autorizo esse Banco a transferir mensalmente da minha conta nº
______________, a importância de _____,__ € (_______________________________),
para a conta em nome de SINERGIA – Sindicato da Energia, com o Número de
Identificação Bancária/IBAN: PT50 0010 0000 28013480001 39
Grato(a) pela atenção, cordialmente

___ - ___ - ______

______________________________________
Assinatura conforme Conta Bancária

Autorização
De Desconto de Quotização no Vencimento
Instituição de Utilidade Pública
NIF 502 209 313

Eu, ______________________________________________________ trabalhador(a) da
Empresa ______________________ do Grupo EDP-Energias de Portugal SA, na
situação de Pré-Reformado, nos termos da Lei e do ACT/EDP, declaro como associado(a)
do SINERGIA-Sindicato da Energia, com sede na Travessa do Alecrim nº1 - 1ºDtº,
1200-019 Lisboa, que nos termos e para os devidos efeitos do disposto nos artigos 2º e
3º da Lei 57/77 de 5 de Agosto, autoriza a dedução na sua remuneração da respectiva
quota mensal, bem como a sua remessa para o SINERGIA (IBAN: PT50 0010 0000
28013480001 39), no valor de €5,00 (cinco euros), nos termos do artigo 19º, ponto 1.1,
dos Estatutos do Sindicato e respectiva regulamentação complementar.
Mais declaro que se considerem nulas todas e quaisquer outras autorizações, deste teor,
anteriormente dadas relativamente a outro Sindicato.
___ - ___ - ______

______________________________________
Assinatura conforme BI/CC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Para que a informação possa fluir regularmente e sem equívocos, pedimos que actualize
os seus dados a seguir solicitados:
nic (bi / cartão cidadão)

data validade (dd-mm-aa)

data nascimento (dd-mm-aaaa)

-

nif

-

telefone (móvel / fixo)

-

endereço electrónico

Declaro conhecer e aceitar os Estatutos e demais Regulamentos desta Associação, à qual desejo
livremente aderir.
Mais declaro serem verdadeiros os dados aqui indicados e que autorizo o seu uso para fins exclusivos do
SINERGIA-Sindicato da Energia e da sua actividade definida estatutariamente, enquanto associado,
reconhecendo todos os direitos como titular dos dados, conforme previsto no RGPD em vigor, dispondo de
canal exclusivo para o efeito (incluindo o contacto com o EPD) através do endereço electrónico
sinergia.dadosdireitos@gmail.com .

______________________________________
Assinatura conforme BI/CC

