Ficha de Candidatura a Promotor
do Banco CTT

Dados Identificativos do Candidato
Nome
Completo
NIF
Tipo de
Documento

CC

Passaporte

B.I

Outro
Entidade
Emitente

N.º
Documento
Data
Emissão

Data
Validade

Data de
Nascimento

Nacionalidade

Morada

Telemóvel +
E-mail
IBAN Conta
Banco CTT

PT50 0193

Dados Profissionais
Habilitações

Situação
Profissional

Sem Escolaridade

Básico

Secundário

Mestrado

Doutoramento

Ensino Técnico

Trabalhador(a) por Conta de Outrém

Licenciatura

Bacharelato

Trabalhador(a) por Conta Própria

Outra

Trabalhador(a) por Conta de Outrém
Vínculo/Contrato

Efetivo

A Prazo

Outra

Ano de Admissão

Profissão
Entidade Patronal

Setor de Atividade

Questionário
1 . Alguma vez lhe foi recusado, cancelado ou revogado a autorização, o registo, a admissão ou licença para o exercício de uma atividade
comercial, empresarial ou profissional por autoridade de supervisão, ordem profissional ou organismo com funções análogas, ou foi
destituído do exercício de um cargo por entidade pública, ou alguma vez foi inibido de tal exercício, em Portugal ou no estrangeiro, pelas
autoridades competentes? (A resposta deverá abranger autoridades do sector financeiro e não financeiro)
Sim

Não

2. Alguma vez foi despedido, teve um vínculo cessado (de forma involuntária) ou foi destituído de cargo que exigia uma especial relação de
confiança?
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Sim

Não

3. Alguma vez foi proibido, por autoridade judicial, autoridade de supervisão, ordem profissional ou organismo com funções análogas, de agir na
qualidade de administrador ou gerente de uma sociedade civil ou comercial ou de nela desempenhar funções?
Sim

Não
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4. Alguma vez foi incluída menção de incumprimento sobre si na central de responsabilidades de crédito ou em quaisquer outros registos de
natureza análoga, por parte da autoridade competente para o efeito?
Sim

Não

5. Corre termos, em Portugal ou no estrangeiro, algum processo de insolvência contra si ou contra empresa por si dominada ou de que tenha
sido diretor, gerente ou membro do órgão de administração ou fiscalização?
Sim

Não

6. Alguma vez foi declarado insolvente ou foi declarada a insolvência de empresa por si dominada ou de que tenha sido diretor, gerente
ou membro do órgão de administração ou fiscalização, em Portugal ou no estrangeiro?
Sim

Não

7. Encontram-se em curso ou concluídos processos administrativos, processos criminais ou ações cíveis que possam ter um impacto
significativo sobre a sua solidez financeira ou existem outras circunstâncias desta natureza a atender?
Sim

Não

8. Alguma vez foi acusado, pronunciado ou condenado, em Portugal ou no estrangeiro, por crimes contra o património, crimes de falsificação
e falsidade, crimes contra a realização da justiça, crimes cometidos no exercício de funções públicas, crimes fiscais, crimes especificamente
relacionados com o exercício de atividades financeiras e seguradoras e com a utilização de meios de pagamento e, ainda, crimes previstos no
Código das Sociedades Comerciais?
Sim

Não

9. Alguma vez foi acusado ou condenado, em Portugal ou no estrangeiro, pela prática de infrações às regras legais ou regulamentares que
regem a atividade das instituições de crédito, sociedades financeiras e das sociedades gestoras de fundos de pensões, bem como das
normas que regem o mercado de valores mobiliários e a atividade seguradora ou resseguradora, incluindo a mediação de seguros ou
resseguros? (Inclui processos de contraordenação intentados pelo Banco de Portugal, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pela Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões, pela Autoridade da Concorrência ou por supervisor estrangeiro em curso ou concluídos, independentemente do respetivo resultado)

Sim

Não

10. Alguma vez infringiu regras disciplinares, ou regras deontológicas ou de conduta no âmbito de atividades profissionais reguladas?
(Fazer
referência a processos disciplinares ou por infrações de natureza deontológica)

Sim

Não

11. Alguma vez foi objeto de destituição judicial, ou de confirmação judicial de destituição por justa causa, como membro de órgão de
administração ou fiscalização de qualquer sociedade comercial? (Em caso afirmativo, fazer referência aos factos concretos que tenham determinado tal destituição
ou confirmação)

Sim

Não

12. Alguma vez foi condenado, por danos causados à sociedade, a sócios, a credores sociais ou a terceiros, na qualidade de
administrador, diretor ou gerente de qualquer sociedade comercial ou encontram-se em curso processos desta natureza?
Sim

Não

13. Exerce atualmente funções de Promotor por conta de outra instituição?
Sim

Não

14. Já exerceu no passado funções de Promotor por conta de outra(s) instituições(s)?
Não

Se Sim, em que datas?
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Sim
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Declaração
Declaro, sob compromisso de honra, que as informações prestadas neste questionário correspondem à verdade e se encontram completas. Declaro ainda,
sob compromisso de honra, que, caso haja alguma alteração à informação constante do presente questionário, informarei de imediato o Banco CTT.
Mais declaro que autorizo o tratamento, efetuado com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais por mim fornecidos e dos acessos, consultas,
instruções, transações, e outros registos respeitantes a este contrato, ou referentes a outros contratos celebrados com o Banco CTT, bem como o tratamento
de informação a mim respeitante recolhida indiretamente junto de outras fontes.
O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco CTT, os agrupamentos complementares de empresas por ele constituídos ou as empresas por ele
dominadas ou participadas, aos quais o mesmo pode comunicar os dados recolhidos e registados, sendo assegurada a confidencialidade dos mesmos e ainda
a sua utilização em função do objeto social das empresas do Grupo e de modo não incompatível com as finalidades determinantes da recolha. Os dados
poderão ser fornecidos a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória.
Autorizo, ainda, a cessão dos elementos referentes aos dados nome, morada, contactos telefónicos, endereço eletrónico e data de nascimento às entidades
com as quais o Banco CTT detém relações de parceria, para fins de marketing. O Banco CTT fica autorizado a recolher informação adicional, ainda que por via
indireta, destinada a atualizar ou a complementar os dados. A finalidade do tratamento dos dados diz exclusivamente respeito ao conhecimento do Candidato
e à prossecução da atividade do responsável, o que implica, nomeadamente a viabilização do exercício de direitos e do cumprimento de obrigações
contratualmente emergentes para qualquer das partes, e a gestão de contactos. É assegurado, nos termos legais, o direito de informação, correção,
aditamento ou supressão dos dados pessoais, mediante comunicação escrita dirigida ao Banco CTT.

Assinatura do Candidato
Data

(Assinatura do Candidato conforme o Documento de Identificação)

Check-List de documentos anexados ao formulário
Cópia de documento de identificação válido
Comprovativo de morada (com antiguidade não superior a 3 meses)
Registo criminal atualizado
Declaração de não divida a finanças e segurança social atualizada
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Comprovativo de IBAN de conta aberta junto do Banco CTT
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