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Concurso Externo do Ensino Artístico Especializado da Música
e da Dança 2022/2023

Número de utilizador Nome do candidato

Grupo/Subgrupo/Disciplina: D01 - Dança Clássica

404238 - Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, Lisboa

Motivos de exclusão
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protecao.dados@dgae.medu.pt
https://sigrhe.dgae.mec.ptwww.dgae.mec.pt

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a
Política de Privacidade que se encontra acessível em                               e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em                                          . Para informações,
reclamações, comunicação de incidentes ou exercício de direitos, é favor contactar com a Encarregada da Proteção de Dados através do correio eletrónico                                                   .

mailto:protecao.dados@dgae.medu.pt
https://sigrhe.dgae.mec.pt
www.dgae.mec.pt


Concurso Externo do Ensino Artístico Especializado da Música
e da Dança 2022/2023

Número de utilizador Nome do candidato

Grupo/Subgrupo/Disciplina: M17 - Piano

404238 - Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, Lisboa

Motivos de exclusão
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Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a
Política de Privacidade que se encontra acessível em                               e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em                                          . Para informações,
reclamações, comunicação de incidentes ou exercício de direitos, é favor contactar com a Encarregada da Proteção de Dados através do correio eletrónico                                                   .
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Desta lista, constam os seguintes elementos:

• Número de utilizador;
• Nome do candidato;
• Motivos de exclusão.

 4Página  4  de

Concurso Externo do Ensino Artístico Especializado da Música
e da Dança 2022/2023

07/07/2022

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais, de acordo com a
Política de Privacidade que se encontra acessível em                               e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em                                          . Para informações,
reclamações, comunicação de incidentes ou exercício de direitos, é favor contactar com a Encarregada da Proteção de Dados através do correio eletrónico                                                   .
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