aptca

A voar ao teu lado

aptca

Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine

PROPOSTA DE ADMISSÃO PARA SÓCIO
Dados Pessoais

CARO TRIPULANTE

Nome Completo_________________________________________________
Data de Nascimento _______/_______/_______

BEM VINDO À APTCA
É com muito prazer que
recebemos a tua proposta de
adesão à Associação de classe
dos Tripulantes de Cabine
Portugueses. Representamos
com Orgulho e Prestigio a nossa
Profissão.

Natural de___________________ Concelho de ________________________

QUAL O TEU E-MAIL?
A comunicação por mail é muito
importante para que estejas
sempre informado. Esta é a
forma mais rápida, ecológica e
económica de comunicar
contigo.

Autorizo que o meu e-mail seja utilizado para Comunicação da APTCA:

Estado Civil _________________ Cartão de Cidadão Nº ________________
Morada_________________________________________________________
Localidade__________________________ Código Postal________________
Telefone _______________________ Telemóvel _______________________
Nº de Contribuinte_______________ E – mail_________________________
SIM

NÃO

Dados Profissionais
Nome de Guerra__________________________________________________
Categoria Profissional________________ Companhia __________________
Nº de Companhia _______________ Base_____________________________

MANTÉM OS TEUS
DADOS ACTUALIZADOS
Contacta-nos sempre que tenhas
uma alteração de morada,
telefone ou e-mail.

Data de admissão na Companhia ______/______/______
Sócio do SNPVAC: SIM

NÃO

Quotas
Modalidade do Pagamento da Quota Mensal:
1. Desconto no vencimento (Sócios com vinculo à Companhia)
2. Na Secretaria (Exclusivo para Sócios s/ vinculo a uma Companhia)

RESERVADO AOS
SERVIÇOS DA APTCA

Número de Sócio_______

Autorização para Admissão
___________________________
a Direcção

Declaração

Declaro pretender ser admitido como sócio da APTCA - Associação Portuguesa de Tripulantes
de Cabine, comprometendo-me a cumprir os Estatutos que recebi e os Regulamentos por que se
rege esta Associação, nomeadamente aqueles que constam da folha de informação que me é
entregue.
Assinatura do Proponente
Lisboa ____/____/_____
Nota: Ao preencher e assinar esta proposta de admissão, toma igualmente conhecimento da folha de
informação que lhe é entregue e que deve manter na sua posse, por conter elementos de
cumprimento obrigatório para além de informações úteis.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TRIPULANTES DE CABINE

Eu, __________________________________________________________________
categoria______________, da companhia _____________________________, com o
nº__________________ autorizo que me seja descontada, mensalmente, no meu
vencimento, a quantia de 8,00€ (oito euros), referente à quota de Sócio da APTCA –
Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine.

Lisboa, ________, ____________________ de 20___

Assinatura

Av. Almirante Gago Coutinho, 90 – 1749-039 Lisboa – Portugal

www.aptca.pt

