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Nome
E-mail Politécnico de Leiria Particular

Entrega das Chaves

Chaves Devolvidas

Entrega das Chaves

Chaves Devolvidas

Leiria,____ de 20____

Autorização sujeita a pagamento de caução de 25€ no ato de 
levantamento do comando.

Matrícula do veículo 2

Quem Entrega

Quem Entrega

Pedido de cacifo de correio|chave de gabinete| autorização de estacionamento 
PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

ESTACIONAMENTO   

Data Quem recebe

Matrícula do veículo 1

Assinatura ___________________________________________________________

A preencher pelos serviços: Caução nº

Check list
(A preencher pelos serviços)

Autorizado Dístico Email de Aviso Folha Excel

Data Quem recebe Quem Entrega

Pede deferimento,

de________________

CHAVE GABINETE autorização sujeita a pagamento de caução de 2,50€.

A preencher pelos serviços: Gabinete Caução nº

Requerente

Pessoal Docente
Departamento

Pessoal Técnico
Serviço

CACIFO CORREIO   autorização sujeita a pagamento de caução de 2,50€.

Os dados pessoais facultados à ESECS através deste formulário, destinam-se apenas à f inalidade para a qual foram apresentados. Tem o direito de, a qualquer momento, aceder aos seus dados pessoais e de os alterar. Tem igualmente o direito de ser notif icado, nos 

termos previstos na Lei, caso ocorra uma violação dos seus dados pessoais, podendo reclamar perante a(s)  autoridade(s) . Para mais informação, consulte a Política de Privacidade e Dados Pessoais do Politécnico de Leiria em https://www.ipleiria.pt 

A preencher pelos serviços: Chaves do cacifo nº Caução nº

Data Quem recebe Quem Entrega

Data Quem recebe
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