
CANDIDATURA AO CONCURSO EXTERNO/ INTERNO DE INGRESSO OU ACESSO
(CARREIRAS SUBSISTENTES/ NÃO REVISTAS)

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Código da publicitação do procedimento            
                               

CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO

Concurso externo/ ingresso ou acesso Concurso interno/ geral/ limitado/ misto

Designação da carreira e categoria a que se candidata 

RJEP por tempo indeterminado RJEP a termo resolutivo

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome completo

Data de nascimento / / Sexo masculino feminino

N.º de Identificação Fiscal N.º BI/ Cartão de Cidadão

Nacionalidade

Morada

Freguesia

Código postal -    Localidade

Telefone Telemóvel

Email

2. NÍVEL HABILITACIONAL

Menos de 4 anos de escolaridade Bacharelato

4 anos de escolaridade (1.º CEB) Licenciatura

6 anos de escolaridade (2.º CEB) Pós-graduação

9.º ano (3.º CEB) Mestrado

11.º ano Doutoramento

12.º ano (ensino secundário) Curso de especialização tecnológica
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Curso tecnológico/profissional/outro (nível III)* Habilitação ignorada

* nível III: nível de qualificação da formação (com equivalência ao ensino secundário)
                                

2.1 Curso/ área de formação:

2.2 Cursos de pós-graduação, mestrado ou doutoramento:

3. SITUAÇÃO JURÍDICA/ FUNCIONAL DO TRABALHADOR

3.1 Titular de relação jurídica de emprego público? Sim Não

3.2 Em caso negativo, passe, diretamente, ao ponto 4 do formulário. Em caso afirmativo, especifique:

3.2.1 Nomeação

Definitiva

Transitória por tempo determinado

Transitória por tempo determinável

3.2.2 Contrato

Tempo indeterminado

Termo resolutivo certo

Termo resolutivo incerto

3.2.3 Situação atual

Em exercício de funções

Em licença

Em SME

Outro, qual?

3.2.4 Órgão ou serviço onde exerce, ou por último exerceu, funções:

3.2.5 Carreira e categoria detidas:

3.2.6 Atividade exercida, ou que por último exerceu, no órgão ou serviço:

3.2.7 Avaliação de desempenho (últimos cinco anos/ciclos):

Ano(s) Menção quantitativa

Ano(s) Menção quantitativa

Ano(s) Menção quantitativa
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Ano(s) Menção quantitativa

Ano(s) Menção quantitativa

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS

Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata:

                Funções                          Data de início Data de fim 

/ / ; / /

/ / ; / /

/ / ; / /
                                                                                                                                                                                                                            

5. FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SUBSTITUTIVA DO NÍVEL HABILITACIONAL EXIGIDO

No  caso  da  publicitação  permitir  a  candidatura  sem  o  grau  académico  exigido,  indique  a  formação  ou
experiência profissional substitutiva:

6. REQUISITOS DE ADMISSÃO

E para o efeito declara, sob compromisso de honra, que, relativamente às alíneas a) a f) do n.º 2 do art.º 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de junho, se encontra na seguinte situação:
a) Tem nacionalidade portuguesa;
b) Tem 18 anos completos;
c) Possui as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Cumpriu os deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório;
e)  Não está  inibido do exercício de funções públicas ou interdito  para  o  exercício das  funções a  que se
candidata;
f) Possui a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

7. NECESSIDADES ESPECIAIS

Caso  lhe  tenha  sido  reconhecido,  legalmente,  algum  grau  de  incapacidade,  indique  se  necessita  de
meios/condições especiais para a realização dos métodos de seleção.

Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas.
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, / / O candidato,

ANEXOS

Currículo;

Certificado de habilitações;

Comprovativos de formação, quantidade: ;

Declaração autenticada do serviço a que o candidato se encontra vinculado. *

* Com a indicação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que seja 
titular da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções.
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