
Concurso Logótipo do CICECO 

Formulário de Candidatura 

Identificação 

Os dados inseridos nesta secção destinam-se exclusivamente a contactar os 

candidatos no caso de serem os vencedores. A organização compromete-se a não 

divulgar estes dados a terceiros. 

Proponente (contacto preferencial) 

Nome______________________________________________________________ 

Correio eletrónico: _____________________ Telefone _____________________  

Candidatura 

Cada candidatura é associada a um candidato através do presente formulário. A 

proposta propriamente dita não poderá conter os nomes dos proponentes nem 

qualquer outro elemento que permita a identificação do ou dos seus autores. 

O presente formulário de candidatura, devidamente preenchido, datado e assinado 

por todos os proponentes, deve ser remetido para ciceco-logotipo@ua.pt até 31 de 

janeiro de 2022, acompanhado de: 

Um ficheiro de apresentação do logótipo 

Uma pasta com os ficheiros do logótipo 

Um manual de normas gráficas 

Declaro conhecer e estar de acordo com o Regulamento do Logotipo do 

CICECO da Universidade de Aveiro.  

Assinatura: __________________________________________ Data _________ 

Mais informações: 

Concurso Logótipo do CICECO da Universidade de Aveiro www.ciceco.ua.pt 

A recolha de dados pessoais tem como finalidades a efetivação da inscrição no Concurso Logótipo do 

CICECO da Universidade de Aveiro, o estabelecimento de contactos com o titular dos dados e a gestão 

do processo logístico do concurso e atos dele decorrentes. Os dados serão conservados pelo período 

de tempo necessário ao cumprimento das finalidades, salvo se existir definição de diferente prazo legal 

ou regulamentar de conservação. Caso, por algum motivo, o titular dos dados não veja os seus direitos 

satisfeitos pelo responsável pelo tratamento dos dados, pode reclamar para a autoridade de controlo, 

a qual é, nos termos legais, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O titular dos dados tem o 

direito de aceder e retificar os seus dados pessoais nos termos do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD), Regulamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016. 
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