
Tipo de Candidatura (colocar uma X no espaço adequado)

Pessoa Coletiva legalmente cosntituida como: Sociedade comercial; cooperativa; associação; fundação comerciante em nome indicidual

Pessoa coletiva ou individual detentora de um projeto ou ideia adequado ao desenvolvimento local em proceso de cosntituição

pessoa detentora de iniciativas locias de emprego e prestadores de serviço liberal visando o autoemprego

Designação (nome do/a candidato/a*)

Morada

número de documento de identificação _______________________ Numero de identificação fiscal ____________________

Distrito Contactos: Email Tel. Telem.

Pessoa de contacto/ representante legal 

Telem. Email

Colocar uma X no espaço adequado

   Sim    Não

a) 

           b)  

Se respondeu sim, indique a data de inicio do procedimento para a cosntituição: __/__/____

c) É detentor de iniciativa local de emprego ou pretende criar autoemprego?

3. Breve caraterização da atividade ou ideia de negócio

4. Documentos que junta com o formulário

"CABICANCA  COWORKING"

Código Postal

1. CANDIDATO/A

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

2. Informações sobre a situação legal candidato

Se respondeu sim, indique a data da cosntituição: __/__/____

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 63º do CPA, autorizo que as comunicações da Administração dentro do 

procedimento se processem por correio eletrónico

Está legalmente constituido/a?

Está em processo legal de  cosntituição?
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Colocar uma X no espaço adequado

Data __/__/_____

Assinatura _______________________________

b) Cópia do número de identificação fiscal (casos em que o mesmo não cosnta do documento de identificação);

e) No caso dos comerciantes em nome individual, comprovativo do início de atividade junto da Administração fiscal;

f) Certidões de não divida à Segurança Social e Fazenda Pública;

d) No caso de pessoas coletivas com processo de constituição legal em curso, documento comprovativo do início do 

procedimento legal. 

a) Cópia autorizada do documento de identificação civil e fiscal.

c) No caso de pessoas coletivas já legalmente constituídas, documento comprovativo desse facto;
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