Mexe-te nas Férias

Natal 2020

Guia do processo de inscrições online
1.
Na página do Município de Oeiras sobre o Mexe-te nas Férias 2020, clicar no link
'Inscrições aqui' – retirada de senhas a partir do dia 19 novembro pelas 14h;
1.
A primeira página que irá aparecer é a referente ao RGPD (regulamento geral de
proteção de dados), que deverá confirmar a respetiva autorização e clicar em Seguinte;
2.
Na página seguinte, deverá inserir um endereço de correio eletrónico, o número de
participantes que pretende inscrever (até um limite de três senhas) e o NIF de cada um deles;
Observação: Para evitar que existam sobreposições de pedidos, a plataforma vai validar o NIF
de cada participante a inscrever, para que um participante apenas seja inserido uma vez; caso o
NIF já esteja inserido na validação existirá uma mensagem nesse sentido.
3.
Para finalizar deverá declarar a veracidade das informações e a concordância com as
condições do programa, seguido do botão Submeter;
A partir deste momento existe uma reserva do número de senhas solicitado para o email
inserido. Já tem a sua pré senha, preencha o resto com calma nos próximos 3 dias, conforme
indicado a seguir. Caso não apareça o e-mail, no espaço de uns minutos, verifique por favor a
pasta de spam. Caso não tenha recebido o e-mail referente à pré-inscrição, entre em contacto
com a Unidade de Juventude.
4.
Será remetido para uma página com a validação e receberá também a informação por
email com o número de pré senhas validadas ou não (caso fique suplente) e poderá fazer a
inserção dos dados dos participantes a inscrever no link 'candidatura' ou efetuá-lo num prazo
de três dias (sob pena de ficar sem efeito);
5.
Para validar a candidatura deverá inserir o endereço de correio eletrónico com que fez
o pedido do número de senhas anteriormente e clicar em 'validar';
6.
Deverá, inicialmente, inserir os dados solicitados do responsável legal: nome, contacto,
morada, grau de parentesco e contacto em caso de emergência
Alerta - Caso não seja pai/mãe do participante deverá enviar, juntamente com a restante
documentação, documento que comprove a representação do menor pela inscrição.
7.
Para cada participante a inscrever, deverá inserir o nome, documento identificação, tipo
de documento, a sua validade, data de nascimento, nº utente do sistema nacional de saúde,
validar se o participante tem o boletim de vacinas atualizado, indicar o escalão da segurança
social, o género, a morada completa e o numero de t-shirt;
a)
Alguns documentos que depois terão de entregar à Unidade Juventude (serão
notificados posteriormente da data e modo de entrega dos documentos):
 Comprovativo de morada em nome do participante (por exemplo: documento com os códigos
do cartão de cidadão, carta do banco, da escola). Se da morada constante na documentação de
identificação legal do participante não constar a residência no Concelho de Oeiras, o
representante legal poderá apresentar prova, em contrário, através da apresentação de um
atestado de residência passado pela Junta de Freguesia da respetiva área de residência;
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 Declaração da Segurança Social com o escalão em que se insere para efeitos de pagamento (a
não entrega do documento poderá implicar a atribuição do 5.º escalão);
 Caso tenha existido redução de rendimentos do agregado familiar devido à situação da COVID19 (desemprego, layoff, assistência família), poderão ser entregues documentos que o
comprovem para que possa ser equacionado o pagamento pelo valor do escalão abaixo
8.
No final será questionado sobre a forma de pagamento, sendo que por defeito o
pagamento será efetuado por referência multibanco. Os pormenores relativos ao pagamento
serão enviados após a validação de vaga no programa;
9.
Para finalizar o processo de pré senha deverá confirmar novamente a veracidade das
afirmações e a concordância com as condições do programa e de seguida 'submeter';
10.
Receberá de seguida a confirmação do registo com o respetivo número de senha
atribuído por participante; a mesma informação será enviada por email.
11.
Caso já não existam vagas aparecerá a mensagem de senhas esgotadas. Nesse caso
deverá ser enviado um email para mexe-te.inscricoes@cm-oeiras.pt, indicando o número de
participantes que pretende inscrever, nomes, datas de nascimento e contacto telefónico do
responsável legal.

Alertas

A retirada da pré senha no dia e hora indicado não valida por si só a inscrição. A mesma
só é válida após validação de todos os documentos e respetivo pagamento;

Em caso de desistência, não é possível atribuir as pré senhas a outros participantes; cada
senha retirada está associada ao NIF do participante e a gestão das desistências é da
responsabilidade da Unidade Juventude.

