Ficha de Inscrição de Associado
Os dados recolhidos serão objecto de tratamento informatizado, destinam-se a dar cumprimento aos direitos e deveres
decorrentes da qualidade de associado da APROFER.
Ao seu titular, é garantido o direito ao acesso, rectificação, alteração ou eliminação, no seu Perfil Pessoal na Área Reservada
do Site da APROFER (www.aprofer.pt)

Associado nº_______
Preencher em letras MAIÚSCULAS e legíveis

Data de Admissão _____/____________/____

» Nome completo
» Categoria Profissional
» Local de Trabalho
» Morada Completa
» Email Profissional
» Email Privado
» Data de Nascimento (dia/mês/ano)

» Telemóvel (Ou outros números de contacto)

Inscreve-se como Associado da APROFER – Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário
Observações/Informações (a preencher pela Direção da APROFER)

» Data

» Assinatura
de

IMPORTANTE: o pagamento de quotas efectuado por desconto no vencimento (pago directamente pela entidade patronal à APROFER) será por nós comunicado
aos serviços da instituição através do envio da autorização abaixo.
O valor da quota sindical, é de 1% da remuneração base mensal, ilíquida. Ser-lhe-á posteriormente enviado cartão de sócio.

Declaração de Autorização de Desconto da Quotização Sindical

Associado

nº_______

Nos termos e para os efeitos do artigo 458º do Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 07/2009, de 12 de Fevereiro,
eu,

, com o

Nº. mecanográfico de identificação

da Empresa

declaro para todos os efeitos

legais que:
Autorizo que a minha quotização sindical mensal, no valor de 1% do meu índice salarial, seja descontado no meu vencimento, anulando
toda e qualquer declaração anterior relativa a descontos de quotizações sindicais;
Farei o pagamento da minha quotização sindical mensal, no valor de 1% do meu índice salarial, até ao dia 08 de cada mês através de
transferência interbancária para o IBAN da APROFER: PT50 0010 0000 4110 3500 0010 2 do Banco BPI.
(Assinalar com X a opção pretendida)
» Data

» Assinatura

