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F
FORMULÁ
ÁRIO DE CANDIDA
C
ATURA AO
O PROCEDIMENTO CONCURS
SAL
________________________________________
_____________________________
_______________
____________________________
_________________

CÓDIGO DE IDENTIIFICAÇÃO DO
D PROCES
SSO
Código da publicitaç
ção do proc
cedimento

Código
o de candid
dato

CARACTE
ERIZAÇÃO DO
D POSTO DE TRABAL
LHO
Carreira _
___________________
_________C
Categoria__
__________
____________________
____
Área de a
actividade __________
_
____________________
_____
determinado
RJEP porr tempo ind
RJEP porr tempo detterminado
RJEP porr tempo detterminável
1. DADOS
S PESSOAIS
S
Nome
o:
completo

Data de n
nascimento
o:

Sex
xo:

Mascu
ulino

Feminino

Nacionalidade:
entificação Fiscal:
Nº de Ide
Morada:

Código P
Postal:

Localida
ade:

Concelho
o de residên
ncia:
Telefone:

Telem
móvel:

o electrónic
co:
Endereço
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2. NÍVEL HABILITAC
CIONAL
Assinale o quadrado
o apropriad
do:
01

Meno
os de 4 anoss de
escollaridade

08 Bach
harelato

02

os de escolarridade
4 ano
(1.º cciclo do ensino básico)

09 Licen
nciatura

03

6 ano
os de escolarridade
(2.º cciclo do ensino básico)

10 Pós-g
graduação

04

ano (3.º ciclo
o do ensino
9.º a
básicco)

11 Mesttrado

05 11.º ano

12 Douttoramento

06 12.º ano (ensino secundário)

13

07

Curso
o tecnológico
o /profissiona
al/
outro
os (nível III)*
*

o de especialização
Curso
tecno
ológica

99 Habilitação ignora
ada

* Nível III : Nível de qualificcação da formaçção (c/ equivalêência ao ensino secundário)

2.1 Identtifique o cu
urso e /ou área
á
de form
mação:

Código H
HABILITAÇÕ
ÕES LITERÁRIAS
que cursos de
d pós – grraduação, m
mestrado ou
u doutoram
mento:
2.2 Indiq

3. SITUA
AÇÃO JURÍD
DICO/ FUNC
CIONAL DO
O TRABALHA
ADOR
3.1 Titula
ar de relaçã
ão jurídica de
d emprego
o público?

Sim
S

Nã
ão

3.2- Em c
caso negatiivo passe directamentte ao ponto
o 4. deste fo
ormulário.
Em c
caso afirma
ativo, espec
cifique qual a sua situa
ação:
De
efinitiva
3.2.1- No
omeação

Tra
ansitória po
or tempo determinado
o
Tra
ansitória po
or tempo determináve
el
Te
empo indete
erminado

3.2.2- C
Contrato

Te
empo determ
minado
Te
empo determ
minável
Em
m exercício de funções
s

3.2.3- Siituação actual

Em
m licença
Em
m SME
Ou
utra
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3.2.4 Órg
gão ou serv
viço onde ex
xerce ou po
or último ex
xerceu funç
ções:

3.2.5 Carrreira e cate
egoria detid
das:

3.2.6 Acttividade exe
ercida ou que por últim
mo exerceu
u no órgão ou
o serviço:

3.2.8- Av
valiação de desempenh
ho (últimoss três anos)):
Ano

Men
nção quantittativa

Ano

Men
nção quantittativa

Ano

Men
nção quantittativa

4. EXPER
RIÊNCIA PR
ROFISSIONA
AL E FUNÇÕ
ÕES EXERCIDAS
ões exercid
das, directamente rela
acionadas com o posto
o de trabalh
ho a que se candidata::
4.1 Funçõ
Funçõe
es

Data
D
Início

Fim

as funções e actividad
des exercida
as:
4.2 Outra
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5. FORMA
AÇÃO OU EX
XPERIÊNCI
IA PROFISS
SIONAL SUBSTITUTIV
VA DO NÍVE
EL HABILITA
ACIONAL
EXIGIDO
O
aso de a pu
ublicitação permitir a candidatura sem o grau académ
mico exigid
do, indique a
5.1 No ca
formação
o ou experiência profis
ssional sub
bstitutiva.

6. OPÇÃO
O POR MÉTO
ODOS DE SELECÇÃO
S
Se é titu
ular da cattegoria e se
s encontra
a a exercer funções idênticas à
às do (s) posto
p
(s) de
d
trabalho publicitado
o (s) ou, en
ncontrando
o-se em SME, as exerc
ceu por últiimo e prete
ende usar da
d
astamento dos métod
dos de sele
ecção obrig
gatórios, n
nos termos do n.º2 do
d
prerrogattiva de afa
artigo 53
3º, assinale
e a seguinte
e declaração
o:

“Declaro q
que afasto os métodos de selecção oobrigatórios, Avaliação
A
curricular
c
e Entrevista
a
de avalia
iação de co
ompetência
as, e opto pelos métod
odos Prova de conheccimentos e
Avaliação
ão psicológicca”.

7. REQUIISITOS DE ADMISSÃO
A
O

“ Declaro que reúno os
o requisitos previstos
p
noo artigo 8º da
a Lei 12-A/20
008, de 27/02
02 e, se for o
caso, os requisitos exigidos
ex
na subalínea
s
v)) da alínea
a d) do n.º
º 1 do artig
go 27.º da
a
Portaria n.º 83-A /2
2009 de 22/
2/01”.

Sim
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8. NECES
SSIDADES ESPECIAIS
E
o lhe tenha
a sido reco
onhecido, llegalmente
e, algum grau de inccapacidade,, indique se
s
8.1 Caso
necessita
a de meios / condições especiais para a realização dos
s métodos d
de selecção
o.

9. DECLA
ARAÇÃO ( f)), nº 1 do arttigo 27.º, daa Portaria n.º 83-A /2009
9 de 22/01 )
“

“Declaro
o que são ve
erdadeiras as
a informaçções acima
a prestadas”.

Localidad
de:

Data:

Assinaturra

ntos que an
nexa à cand
didatura:
Documen

Currículo
o

Outros:

Certifica
ado de habilitações
Comprov
vativos de formação
f
(Quantid
dade ____ )
Declaraç
ção a que se
e refere ii),,
d), nº1 A
Artigo 27.º (*)

(*) Relação jurídica de emp
prego público prreviamente estaabelecida, quand
do exista, bem como
c
da carreirra e categoria de que seja titula
ar,
da actividade
e que executa e do órgão ou se
erviço onde exeerce funções.
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