3.º ENCONTRO DE JURISTAS
DE PAMPILHOSA DA SERRA
16 e 17 de Junho de 2012 – Pampilhosa da Serra
(org. Associação de Juristas de Pampilhosa da Serra)
FICHA DE INSCRIÇÃO
Para se inscrever no “3.º Encontro de Juristas de Pampilhosa da Serra” utilize apenas a presente ficha, a qual, uma vez preenchida e
acompanhada do pagamento ou do seu comprovativo, deverá ser enviada para “Comissão Organizadora do 3.º Encontro de Juristas de
Pampilhosa da Serra, Rua das Escolas Gerais, n.º 82, 1100-220 Lisboa. A inscrição só é válida após confirmação do pagamento e o posterior
envio de uma mensagem de correio-electrónico por parte da Comissão Organizadora.
Pedidos de inscrição e de informação: dias.ramos@dr.com ou mail@ajps.pt
Data limite de inscrição: 31 de Maio de 2012, (posteriormente sujeito a disponibilidade de lugares)

Identificação:

1

Nome (completo) – __________________________________________________________________________
Morada para contacto (completa) – _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Telemóvel – ____________________ Correio-Electrónico – __________________________________________
Ligação ao concelho pampilhosense:

□ Não tenho ligações a Pampilhosa da Serra. Sou natural do concelho de _____________________________
□ Sou natural do concelho de Pampilhosa da Serra
Aldeia e freguesia de nascimento – ____________________________________________________

□ Sou descendente de/casado/unido com pampilhosenses:
Aldeia e freguesia do ascendente/cônjuge – _____________________________________________
Função profissional:
Profissão __________________________________________________________________
Entidade onde exerce funções – _______________________________________________
Ano em que iniciou funções – __________________
Licenciado em Direito pela Universidade _____________________________ em ____________ (ano conclusão)
Modalidade de inscrição:
Pretendo inscrever-me:

□ apenas para o 1.º dia (€ 10,00)
□ para os 2 dias (€ 15,00)

□ apenas para o 2.º dia (€ 10,00)

O recibo de pagamento será entregue na fase da acreditação do 3.º Encontro e será entregue, no final, certificado de presença.

Modalidade de pagamento:

□ Envio em anexo o cheque n.º __________________ sobre o banco ________________________________
□ Envio em anexo o comprovativo ref.ª/n.º ________________, emitido a _____/____/2012 relativo à
transferência bancária que fiz para o vosso NIB n.º 0035 0001 0003338073042 da CGD
_____________________, aos 2012 /______/_______.
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Ass. _____________________________

Os dados destinam-se à organização deste evento e às edições que lhe venham a suceder. Escrever em maiúsculas e de forma legível.

Sede: Rua das Escolas Gerais, n.º 82, 1100 -220 Lisboa
Contactos: www.ajps.pt• mail@ajps.pt• Telef./Fax 218 861 082

