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Nome completo: ___________________________________________________________________________________________
Documento de identificação: Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão

 Outro : __________________________

N.º ______________________ Validade: _____ /_____ /________ N.º Identificação Fiscal ____________________________
Data de Nascimento: _____ /_____ /________ Nacionalidade: __________________________________________________
Profissão: __________________________________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________________________
Código Postal _________ - ______ ________________________________ Telefone/Telemóvel: ______________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________
Trabalho apresentado a concurso (obra publicada, livro ou tese de doutoramento)

Género de trabalho a concurso e título: Livro



Tese de Doutoramento



Área de conhecimento do trabalho:
Artes, Comunicação e Património
Ciências Exatas e Naturais





Ciências Sociais e da Educação
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Idioma em que se encontra redigido o trabalho: Português







Ciências e Tecnologias da Saúde

Engenharias e Tecnologias
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Data de publicação ou caso se trate de tese de doutoramento, data de conclusão: _____ /_____ /________
Declaração









Declaro sob compromisso de honra que o trabalho apresentado a concurso não foi premiado em qualquer concurso
Declaro sob compromisso de honra que são verdadeiras as informações constantes da candidatura
Declaro conhecer o Regulamento para atribuição do Prémio Professor Manuel Gomes Guerreiro e aceitar as suas
disposições
Declaro autorizar o júri do concurso a verificar a autenticidade das declarações por mim prestadas
Declaro prestar o meu consentimento para que as comunicações e notificações no âmbito do presente concurso possam
ter lugar por correio eletrónico
Declaro que caso seja o candidato(a) vencedor(a) do concurso, participarei na cerimónia pública de entrega do prémio,
exceto se por motivo fundamentado, tal não for possível, e autorizo que a minha imagem e dados sejam captados e
divulgados, prestando para o efeito consentimento, de acordo com a política de privacidade da Universidade do Algarve
Declaro para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do
Conselho de 27 de abril (RGDP) prestar o meu consentimento para o tratamento de dados pessoais contidos no formulário
de candidatura e anexos, entregues à Universidade do Algarve, pessoa coletiva de direito público n.º 505 387 271, com
sede no Campus da Penha, 8005-139 Faro, no âmbito do presente concurso e pelo período de tempo que durar o
procedimento.
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