Guernsey Police
Disclosure & Vetting Unit
C/O Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL

GUERNSEY POLICE
CLEARANCE CERTIFICATE - PORTUGUESE

Tel (01481) 741462

REQUERIMENTO PARA CERTIFICADO DE REGISTO CRIMINAL
O Certificado de Registo Criminal é adequado para uso fora do Arquipélago de Guernsey, tanto para aplicações para visas/imigração como para
qualquer outro fim que requer verificação de cadastro. O certificado fornece uma lista completa de qualquer condenação ou aviso ou a
confirmação de que não há entradas em seu nome.
Este certificado não se enquadra nos requerimentos para Visa ou imigração para os seguintes países: Bélgica, Austrália, Canadá, Nova Zelândia,
África do Sul ou Estados Unidos da América. Contacte-nos para mais informações e orientação.
Por favor preencha esta forma usando letras MAÍUSCULAS.
Se tiver algumas dúvidas sobre como preencher a forma, é favor contactar a Guernsey Police Disclosure and Vetting Unit no número (01481)
741462.
Tem que comparecer, em pessoa, no Guernsey Police Disclosure and Vetting Unit (Unidade de Divulgacão e Verificação da Polícia de Guernsey)
(01481) 741462, situada no New Jetty, entre as 08.45 e as 16.00 horas, de segunda a sexta feira.
A taxa de £20 tem que ser paga na altura em que faz o pedido. Pode ser paga em dinheiro, cheque (pagável aos States of Guernsey) ou por
cartão de crédito/débito. Será emitido um recibo. Terá que apresentar identificação fotográfica pessoal atualizada como um passaporte, carta
de condução das Ilhas do Canal/Reino Unido (com fotografia tirada por computador, um cartão de Cidadão do Reino Unido ou um Bilhete de
Identidade de Cidadão da UE).
Se enviar a forma pelo correio, e não em pessoa, terá que incluir o seguinte:
Um extrato de conta de um serviço público ou de um banco e uma prova de identificação fotográfica certificada. Pode riscar qualquer
informação financeira se quiser. A morada nestas tem que ser a mesma dada na secção A da forma de aplicação.

Secção A: Detalhes do candidato/a
Título

Mr / Mrs / Miss / Ms / Outro

Ultimo nome
Ultimo nome no
registo de
nascimento (se
diferir de acima)
Outro/s nome/s por
completo
Quaisquer outros
nomes (se diferir de
acima)
Data de nascimento

Local de nascimento
Cidade/Província/País

Sexo

Email

Residência atual
Dever ser a mesma
da sua identificação

Código Postal

Nr de telefone para
Nr de telemóvel
contacto
Morada para enviar
o certificado (se
diferir da acima):
Por favor leia a assine a declaração e a secção de consentimento, as quais se encontram no final desta forma.

Note por favor




O certificado pode levar até 4 semanas para ser emitido.
Será enviado por correio para a morada dada atrás.
Os detalhes fornecidos nesta forma podem ser usados para atualizar o seu registo na Guernsey Police.

Secção B: Declaração
Confirmo que a informação que forneci para apoiar esta aplicação está completa e é verdadeira e compreendo que fazer com
conhecimento uma declaração falsa para este motivo é um delito criminal.
Compreendo que a divulgação será feita debaixo de extrita confiança e que cumpre com a Lei de Proteção de Dados de 2017
(Arquipélago de Guernsey) e a Lei de Reabilitação de Delinquentes de 2002 (Arquipélago de Guernsey) (Começo, Exclusões e
Exceções) Ordenança de 2006.

Assinatura: ______________________________________________ Data: ________________________________

Se o/a aplicante tiver menos de 16 anos de idade, consentimento de um dos pais ou guardião é necessário para que a
Polícia de Guernsey possa processar esta divulgação.

Autorização de pais ou guardião
Assinatura: __________________________________________________

Nome completo: ______________________________________________

Data: _______________________________________________________
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