Formulário de Adesão / Actualização




Inscrição
Actualização
 Estudante
 Profissional não ativo (aposentado)
 Ativo

Sócio/a nº________

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome completo:

Data de nascimento:
Cartão do cidadão:
DADOS PROFISSIONAIS
Morada:

Código Postal:

Localidade:

Contacto telefónico:
E-mail 1:

Sitio Web 1:

E-mail 2:

Sitio Web 2:

DADOS DE FATURAÇÃO
Morada:

Código Postal:

Localidade:

NIF:

E-mail:

SÓCIO ESTUDANTE
Curso:
Ano Letivo:
Estabelecimento de Ensino:
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FOTO

SÓCIO ATIVO
Curso:

Data conclusão do curso:
Estabelecimento de Ensino:

Curso:

Data conclusão do curso:
Estabelecimento de Ensino:

1ª Especialidade - académica

2ª Especialidade - percurso profissional

Azulejo, cerâmica e vidro

Azulejo, cerâmica e vidro

Arte contemporânea

Arte contemporânea

Conservação preventiva

Conservação preventiva

Documentos gráficos

Documentos gráficos

Escultura policromada e talha dourada

Escultura policromada e talha dourada

Fotografia, som e audiovisuais

Fotografia, som e audiovisuais

Instrumentos musicais

Instrumentos musicais

Metais

Metais

Mobiliário

Mobiliário

Património arqueológico

Património arqueológico

Património científico e técnico

Património científico e técnico

Património etnográfico

Património etnográfico

Património industrial

Património industrial

Pedra

Pedra

Pintura

Pintura

Pintura mural e estuques

Pintura mural e estuques

Têxteis

Têxteis

DIVULGAÇÃO DE DADOS
No website da ARP - www.arp.org.pt - existe o directório de profissionais, onde estão listados os
profissionais activos de acordo com a(s) sua(s) especialidade(s). Para além do seu nome, poderão ser
divulgados os seus contactos profissionais para o público em geral. A divulgação destes dados não é
obrigatória e poderá escolher quais deles é que pretende que estejam disponíveis no directório.
Mais informações sobre a política de privacidade em www.arp.org.pt.
Sim
Autorizo a divulgação do meu nome dentro da(s) lista(s) da(s) minha(s) especialidade(s)
Indique o(s) nome(s) e apelido(s) que pretende divulgar
Se sim, em que especialidade? Marque um X nas opções pretendidas
1ª Especialidade - académica
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Não

2ª Especialidade - percurso profissional

Sim

Não

Autorizo a divulgação dos meus contactos profissionais no directório de profissionais do
website da ARP - www.arp.org.pt
Se sim, quais os contactos profissionais que pretende estarem disponíveis no directório? Marque um X
na(s) opção(s) pretendida(s)
Morada completa

Localidade

Contacto telefónico

Sítio Web 1:

E-mail 1

Sítio Web 2:

E-mail 2

Sim

Não

Sim

Não

Pretende que sejam divulgadas as zonas geográficas onde tem preferência ou
disponibilidade para trabalhar?
Se sim, marque um X nas opções pretendidas
Regional (dentro da localidade da minha morada profissional)
Nacional
Internacional

Pretende que o seu CV esteja disponível juntamente com os seu contactos?

Estou de acordo com o Código de Ética do ICOM-CC, as Directrizes Profissionais da
ECCO, os Estatutos e o Regulamento Interno da Associação Profissional de
Conservadores-Restauradores de Portugal e comprometo-me a respeitá-los.

,

/

/

,

O Pedido de Adesão deverá ser acompanhado por:
Certificado(s) de Habilitações;
Declaração de Estágio passada pelo estabelecimento de ensino, mencionando a
•
especialidade académica;
Currículum Vitae;
•
Outros documentos e/ou comprovativos relevantes (ex. declaração de estudante;
•
declaração aposentação; comprovativos da 2ª da especialidade; etc.)
•

RESERVADO À DIRECÇÃO
Pedido de Adesão / Actualização apreciado a __/__/_____
Aprovado como

Estudante
Ativo

Reprovado
A Direção
__________________________________
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QUOTAS
A adesão apenas será considerada efectiva depois do pagamento da Jóia de Inscrição e da Quota do
ano corrente que deverá ser efectuado, assim que o requerente for informado da sua aceitação como
sócio na ARP, o mais tardar até no dia 30 de Junho (ponto 1 do Artigo 8º – Quotas do Capítulo III dos
Estatutos da ARP):







Jóia de inscrição: 25€
Sócios Profissionais – 50€
Sócios Estudantes – 25€
Sócios Profissionais não ativos - isentos
2ª via do cartão de membro – 5€
O modo de pagamento mais comum é através de transferência bancária. Após
a realização da transferência deve ser enviado o respectivo comprovativo para
o email mail@arp.org.pt:

Pagamentos por
transferência
bancária

N.º conta ARP CGD 010073-330
IBAN PT50003507070001007333066
Banco: Caixa Geral Depósitos
Agência: Balcão de Santos, Lisboa

Pagamentos
faseados por
transferência
bancária

Os membros activos poderão fazer o pagamento de quotas de forma faseada,
através de transferência bancária. As prestações terão de ser acertadas com a
ARP através do email mail@arp.org.pt.

Pagamentos por
débito directo

Os membros activos poderão fazer o pagamento de quotas através de débito
directo em 4 prestações anuais, nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro,
no valor de 12,50€ + 1,00€, referente às taxas cobradas pelo banco.

Após o pagamento total da quota será enviado o cartão e a vinheta do ano vigente por correio para a
sua morada profissional.
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