
 

 
Requisição de tarefas aos Serviços de Planeamento, Marketing e Comunicação do 

IPBeja 
 

Data da requisição: _____/______/_______ 

 

       Parecer Técnico dos SPMC          Parecer da Presidência                      Ratificação pelo Conselho de Gestão 

         (A preencher pelos serviços)                          (A preencher pelos serviços)                                 (A preencher pelos serviços) 

  
 
 
 

    

 

Dados Gerais 
 

Entidade requisitante:___________________________________________________________________ 

Na qualidade de: ______________________________________________________________________ 

Tlf./ Tlm: _______________________ NIF: ___________________ Email: _________________________ 

 

Descrição do pedido de acordo com o serviço a requisitar 
(certifique-se que esta informação é suficientemente clara) 

 
 
 
 
 

 

Solicitação de Serviços (Escolha os serviços que pretende) 

IMPORTANTE: Os SPMC não se comprometem pela execução do pedido caso este seja feito com menos 

de 15 dias de antecedência. 
 

AUDITÓRIOS E OUTROS ESPAÇOS: 

Identificação e Descrição do Serviço 

Nome do Evento: ______________________________________________________________________ 

Local: ________________________________________________________________________________ 

Data de Abertura: _____/_____/_______               Data de Encerramento: _____/______/______ 

Tipo de Evento (a) 

 Conferência; Seminário; Colóquio; Congresso; Aula aberta à comunidade 
 

 Workshop  Projeção de filmes; Espetáculo Musical; Teatro; Bailado 
 

 Exposição  Aula  Outro ______________________________ 

(a)  requisição do espaço não pressupõe a divulgação do evento ou produção de qualquer tipo de material de apoio  



Espaços a utilizar 

 Auditório 1(a) (300 lugares – Edifício da Presidência)  Camarins 
    

 Auditório 2 (130 lugares – ESEB)  Auditório 3 (162 lugares – ESAB) 

    

 Auditório 4 (80 lugares – A1 da ESTIG)  Auditório 4 (80 lugares –  A2 da ESTIG) 

 
 

 Sala de aula ESA  Sala de aula ESE  Sala de aula ESTIG  Sala de aula ESS 
 

 Sala de reunião ESA  Sala de reunião ESE  Sala de reunião ESTIG 
 

 Galeria AO LADO  Logradouro  Estacionamento  Jardim ESS 

 

(a) O Auditório 1 implica sempre, a presença do Técnico responsável pelo mesmo.  

Nota: Esta requisição deverá enquadrar-se nom âmbito das Normas de Utilização do Edifício dos Serviços Comuns) 

 Li e está de acordo   Não tenho conhecimento 
 

  

Descreva o tipo de ocupação que pretende: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dados mais precisos para a utilização dos espaços: 

Reserva de Espaço:  

De ____/____/_____   às   __h___min  até  ____/_____/_____   às     ___h____min 

Data do Evento: 

Dia _____/_____/_____   das ____h___min   às    _____h_____min 

Data do Ensaio: 

Dia _____/_____/_____   das ____h___min   às    _____h_____min 

 

Observações: 

Descreva outros requisitos não previstos no formulário ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

NOTA: Quando terminar de preencher a Requisição deverá clicar no botão “Submit” que se encontra no 
final da página. 
 

* Declara-se que a presente requisição está de acordo e respeita a Política de Tratamento de Dados Pessoais do 
Instituto Politécnico de Beja. 
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