Informação

Registo
Reg. n.º__________

_____________________________

Em____/____/_____

_____________________________

O Funcionário

____/____/______

________________

A Vice- Presidente
_______________
(Cristina Ferreira)

PROGRAMA
PENEDONO EMPREENDE - EMPREGO

Processo n.º_______
Candidatura

Nome:___________________________________________________________________________
Morada
Rua:__________________________________________________Localidade:________________________
Código Postal:

____________

-

NIF -

(Contacto)

NIPC -

(BI - CC)

email ____________________________________

Residência Fiscal:__________________________

Contabilista:______________________________
(Contacto)

Actividade exercida ou a exercer:___________________________________________________________
Incentivo ao qual se candidata:
Mil e quinhentos euros por posto de trabalho com contrato de trabalho a termo certo.
Dois mil e quinhentos euros por posto de trabalho com contrato de trabalho por tempo indeterminado.
Três mil e quinhentos euros ao promotor do projecto e criação do próprio posto de trabalho.

sim

não

Beneficía da majoração expressa no regulamento?
Números de postos de trabalho a criar:_________________________
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Fez entrega dos seguintes documentos que irão acompanhar esta candidatura:
Memória descritiva com a indicação da actividade desenvolvida ou a desenvolver n.º de postos de trabalho
criados ou a criar natureza do vínculo (Contrato de trabalho a termo certo ou por tempo indeterminado;
Cópia Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / NIF;
Cartão de pessoa colectiva;
Cópia do(s) contrato(s) de trabalho;
Cópia de Declaração de Início de Actividade;
Declaração de situação regularizada junto da Segurança Social;
Declaração de situação regularizada junto das Finanças;
Quadro de pessoal do ano em curso e do ano anterior, devidamente certificado e actualizado;
Declaração, sob compromisso de honra, de que manterá os postos de trabalho objecto do incentivo pelos
períodos nas alíneas a) b) e c) do n.º1 do artigo 3.º do regulamento do Programa - Penedono Empreende;
Comprovativo de Domicílio Fiscal ou Sede no Concelho de Penedono;
Cópia de documento comprovativo de inscrição do trabalhador na segurança social;

Penedono_______de______________2019

Assinatura do candidato

_____________________________

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social
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PROGRAMA
PENEDONO EMPREENDE - EMPREGO

Declaração

Eu,_____________________________________________________________________
portador do BI/CC n.º__________, declaro, sob compromisso de honra, manter os postos
de trabalho, objecto de incentivo, pelos período previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo
3.º do Regulamento do Programa, Penedono - Empreende.
Mais declaro, ter total conhecimento do disposto no supra mencionado regulamento pelo
que, tenho total consciência dos incumprimentos legais pressupostos no mesmo.

Penedono_____de_____________2019

Assinatura
_______________________________

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social

PROGRAMA
PENEDONO EMPREENDE - EMPREGO

Declaração

Eu,_____________________________________________________________________
portador do BI/CC n.º__________________, declaro, sob compromisso de honra, manter, o
projecto / actividade, objecto de incentivo, pelo período previsto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 3.º do Regulamento do Programa, Penedono - Empreende.
Mais declaro, ter total conhecimento do disposto no supra mencionado regulamento pelo
que, tenho total consciência dos incumprimentos legais pressupostos no mesmo.

Penedono_____de_____________2018

Assinatura
_______________________________

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social

PROGRAMA
PENEDONO EMPREENDE - EMPREGO

Declaração

Eu,_____________________________________________________________________
portador do BI/CC n.º__________________, declaro, sob compromisso de honra, manter, o
projecto / actividade, objecto de incentivo, pelo período previsto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 3.º do Regulamento do Programa, Penedono - Empreende.
Mais declaro, ter total conhecimento do disposto no supra mencionado regulamento pelo
que, tenho total consciência dos incumprimentos legais pressupostos no mesmo.

Penedono_____de_____________2019

Assinatura
_______________________________

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social

