Sociedade Promotora de Educação Popular

Foto
tipo passe

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E INSTRUÇÃO | Fundada em 30 de Setembro de 1904

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA | IPSS nº 97/88
COLETIVIDADE DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO | Membro CPCRD nº 220

Proposta de Admissão de Sócio

Sócio Nº:_____

Proposta para sócio  Coletivo  Individual(a), com a quota  anual  mensal de ____ , __ €.
(a)

 Jovem Menor(1)  Estudante(2)  Trabalhador(3)  Reformado(4)  Outro(5):_____________

Nome: _________________________________________________________________________

Morada (residência): ______________________________________________________________
Código Postal: ______ - ____

_____________________________________________________

Tel: _______________ Tmv: ______________ E-mail: ___________________________________
Idade: _______ Data de nascimento: (dia) ____ de (mês) __________________ de (ano) _______

Filiação: ________________________________________________________________________

____________________________________ Naturalidade: ________________________________
Habilitações académicas: ________________________________________________ Atividade(s):
 Educação/ Formação: frequenta o ano/ curso de _____________________________________
no estabelecimento ______________________________________________________________

 Atividade Profissional: desempenha as funções de ___________________________________

na entidade _____________________________________________________________________

 Atividade Ocupacional: frequenta atividade(s) de _____________________________________
na instituição ____________________________________________________________________
Gostos e interesses: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Local e meio de pagamento de quotas:

 Em numerário, entregue presencialmente no  Sector Social ou na  Secretaria.

 Por Transferência Bancária (IBAN: PT 0050 0035 0027 0000 1229 93296) com entrega/ envio de comprovativo.
Assinatura do Proposto: ___________________________________________________________

Assinatura do Proponente (Sócio Nº _____): ___________________________________________

Assinatura do Encarregado de Educação(b): ____________________________________________
(b) Autorizo o/a menor a meu cargo, aqui Proposto a Sócio, a fazer parte desta coletividade.

Proposta Nº ____ entrada em ___/___/_____ e aprovada em sessão da Direção de ___/___/_____.

Nota: esta proposta deve ser acompanhada de 1 fotografia do Proposto. Aquando da sua aprovação, deverá ser
liquidado, juntamente com o valor da primeira quotização, o valor da joia de inscrição na S.P.E.P. (3 €).

O Presidente: ___________________________ O Secretário: _____________________________
Sócio com estatuto especial (não vota nem assume cargos mas beneficia das regalias de sócios, p.e. descontos); (2) Inscrito e a
frequentar um estabelecimento de ensino; (3) Caso geral; (4) A receber reforma/ pensão (entregar Declaração I.S.S.); (5)Especificar.
(1)
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