
CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

EDITAL N° 47/2021 

Bolsa de Agentes Eleitorais/Membros de Mesa 

Miguel Gaspar, Vereador da Camara Municipal de Lisboa, torna publico que, 
nos termos do numero 1 do artigo 4° da Lei n.0 22/99* de 21 de abril, se 
encontram abertas inscrict6es, para recrutamento de agentes eleitorais 
(membros de mesa). 

0 numero de agentes eleitorais a recrutar porfreguesia encontra-se discriminado 
no numero 2 do artigo 4°, da Lei acima referida. 

Os agentes eleitorais exercem funct6es de membros das mesas nas situact6es 
previstas na Lei n° 22/99. 

Os membros das mesas tern direito a uma gratificactao fixada nos termos do 
numero 1 do artigo go da Lei n.0 22/99, na redactao dada pela Lei n.0 18/2014, de 
10 de abril, a abonar pelo Ministerio da Administractao lnterna, isenta de 
tributactao. 

As inscrict6es devem ocorrer ate 15 dias ap6s a publicactao do presente Edital, 
nos termos do numero 3 do artigo 4° da referida Lei n° 22/99. 

As inscri~oes podem efetuar-se atraves de: 

Enderecto eletr6nico : sg.daosm@cm-lisboa.pt 

Na Divisao de Apoio a Camara Municipal do DAOSM/SG, Rua de Ouro, 
n° 49 - 4° andar, entre as 1 OHOO e as 18HOO; 

Nas Juntas de Freguesia. 

Lisboa, aos 9 agosto de 2021 

0 Vereador 

}{)J +lr~~ 
Miguel Gaspar 

Com competencia delegada nos termos do Despacho n.0 87/P/2021, datado de 20 de Julho e publicado 
no 2° Suplemento ao Boletim Municipal n.0 1432, de 29 de julho 

*Lei n.0 22/99, de 21 de abril, com as altera!;Cies introduzidas pela Lei n° 18/2014, de 10 de abril. 



CAMARA MUNICIPAL D E LIS BOA 

Bolsa de Agentes Eleitorais/Membros de Mesa 
Lei n.0 22/99, de 21 de Abril, com as altera~oes introduzidas pela Lei 

18/2014, de 10 de abril 

Boletim de lnscri~io 

1. Nome 

2. I dade 

3. Residencia 
Freguesia 
Concelho 
Rua 
No Andar 
C6digo Postal 

4. Freguesia de recenseamento 

5. Contacto telef6nico 

6. Endere~o eletr6nico 

7. Bilhete de ldentidade ou Cartio de Cidadio 
N.0 Arquivo de ldentificac;ao de _______ _ 

Data de Nascimento -------------------------------
8. Habilita~oes Literarias. ____________________________ _ 

Assinatura do cidadao ------------------------------

Confirma<;ao das declarac;oes pela Camara Municipal ou pela Junta de 
Freguesia 

Confirmo os elementos constantes dos numeros1, 3, 4 e 7 

Data I I 

Assinatura do funcionario 



C A M A R A MUNICIPAL D E LISBOA 

INFORMACAO SOBRE PROTECCAO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais recolhidos pelo Municipio de Lisboa no presente formulario, no ambito do 
exercicio de fun9oes de interesse publico, sao os estritamente necessarios para permitir a sua 
inscri9ao na Bolsa de Agentes Eleitorais no procedimento acima referido, servindo para proceder 
aos contactos necessarios para efeitos de contacto, analise e resposta as reclama9oes, 
observa9oes e sugestoes por si apresentadas. 

Assim, nos termos do Regulamento Geral sobre Protec9ao de Dados (RGPD), aprovado pelo 
Regulamento (UE)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
informa-se o seguinte: 

a) 0 Municipio de Lisboa e a entidade responsavel pelo tratamento de dados, como definido 
no RGPD. As comunica9oes devem ser dirigidas a Divisao de Apoio a Camara Municipal 
de Lisboa do Departamento de Apoio aos 6rgaos e Servi9os do Municipio, Secretaria 
Geral, sita na Rua do Ouro n.0 49 - 4° andar 1100-060 LISBOA, com o endere9o de 
correio eletr6nico sg.daosm@cm-lisboa.pt 

b) Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICIPIO DE LISBOA, 
nao estando prevista nenhuma transmissao para outras entidades. 

c) Os dados pessoais recolhidos serao conservados pelo periodo de tempo necessaria a 
prossecu9ao da finalidade para a qual foram recolhidos, sem prejuizo da necessidade 
de armazenamento desses dados, para efeitos do cumprimento de obriga9oes legais, 
adoptando o Municipio de Lisboa as devidas medidas de seguran9a, integridade e 
confidencialidade. 

d) 0 nao fornecimento dos dados pessoais obrigat6rios tera como consequencia a nao sua 
inscri9ao. 

e) Os dados recolhidos nao sao usados pelo Municipio de Lisboa para decisoes 
automatizadas, nomeadamente, nao sao tratados para a defini9ao de perfis. 

f) 0 titular, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tern os seguintes 
direitos: 
i. A exercer perante o Municipio de Lisboa: direito de informa9ao; direito de 

acesso; direito de retifica9ao dos dados inexatos; direito ao apagamento; direito 
a limita9a0 do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposi9a0 
ao tratamento; direito a nao ficar sujeito a decisoes exclusivamente 
automatizadas, incluindo a defini9ao de perfis; nas situa9oes de consentimento, 
direito de retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude 
do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

ii. A exercer perante o Encarregado de Prote9ao de Dados (atraves do endere9o 
de correio eletr6nico dpo@cm-lisboa.pt ou por carta para Campo Grande, 25 . 
Bloco E, 2° Piso 1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposi9oes. 

iii. A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissao Nacional 
de Prote9ao de Dados): direito de apresentar reclama9ao. 

iv. A exercer perante as instancias jurisdicionais competentes: direito a a9ao judicial 
e a indemniza9ao no caso de viola9ao dos seus direitos. 

Tomei conhecimento da politica de privacidade e tratamento dos dados, de acordo com a 
finalidade do formulario e autorizo expressamente o tratamento dos dados pessoais 
transmitidos neste formulario 

Assinatura do cidadao 


