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NOME ______________________________________________________________________________________________ 

MORADA ___________________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE ___________________________ CÓDIGO POSTAL ________ - ______ __________________________ 

TELEFONE ______________ TELEMÓVEL ______________ E-MAIL _______________________________________ 

NIF N.º __________________ BI/CC N.º _____________________ DATA DE NASCIMENTO ____/____/________ 

EMPRESA _________ DATA DE ADMISSÃO ___/___/______ N.º MECANOGRÁFICO ____________ 

CATEGORIA PROFISSIONAL ________________ LOCAL DE TRABALHO ______________________ 

   Trabalhador efetivo          Contratado a termo                  CGA                Segurança Social 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

SÓCIO N.º ______________ 

Exmo. Senhor USP/SRH/APR 

Nome ___________________________________________  Local de trabalho ____________________ 

Categoria profissional ___________ Com o n.º Mecanográfico _____________, pretende que a 

Empresa actue de acordo com o (s) ponto (s) 1 e/ou 2.  

 1 – Autorização de desconto da quota sindical na folha de vencimento 
Nos termos da lei 7/2009, declaro que autorizo que seja deduzida na minha folha de vencimento e enviada 
para o SINCOR – Sindicato Independente dos Correios de Portugal, onde estou inscrito como associado (a), 
o valor da quota sindical de acordo com os estatutos deste Sindicato. 

 

 2 – Cessação de desconto de quota sindical 
Por me ter inscrito como associado (a) do SINCOR, solicito que me seja anulado o desconto que actualmente 
se processa na minha folha de vencimento, respeitante à quota para o Sindicato 
________________________________________________________________________. 
 
Solicito que seja dado conhecimento desta declaração ao Sindicato para que deixo de descontar a quota. 

Declaração de Consentimento para Tratamento dos dados Pessoais 

  AUTORIZO o SINCOR a utilizar os meus dados pessoais, recolhidos no momento da minha inscrição como 
associado ou posteriormente aquando da modificação, retificação ou correção dos mesmos, bem como a ceder a 
entidades terceiras, quando se mostre como necessário ou para a prossecução da sua atividade, de acordo com o 
artigo 6.º do RGPD. 

 
Data____/____/________ Assinatura _____________________________________________________ 
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