DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requerimento de candidatura ao procedimento concursal para cargo de dirigente.

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

Contribuinte

Telefone

BI/CC

Validade

-

Telemóvel
/

/

Data nasc.

/

/

Email

OBJETO DO REQUERIMENTO

Vem requer a Vª Exª a admissão ao procedimento concursal para provimento do cargo de direcção
intermédia de

grau, ref.ª

para

conforme aviso publicado no Diário da República, 2ª série n.º
aviso do jornal

de

de

de

ou Bolsa de Emprego com o código de Oferta n.º
.

NÍVEL HABILITACIONAL
Licenciatura:
Pós – graduação, mestrado ou doutoramento:
SITUAÇÃO JURÍDICO/FUNCIONAL DO TRABALHADOR
Nomeação Definitiva
Contrato de trabalho em regime de funções públicas por tempo indeterminado
Outro (Qual)
Indique o órgão ou serviço onde exerce funções:
Indique a carreira detida e respectiva data:
Carreira de

desde

/

/

REQUISITOS DE ADMISSÃO
“Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17º do anexo à lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e os previstos no art.º 20º da lei nº 2/2004 de 15 de Janeiro,
alterada pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e, alterada e republicada pela lei n.º
64/2011, de 22 de dezembro. “

Sim

Não

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 selecção.
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Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas
Póvoa de Lanhoso,

de

de

O(A) Requerente,

_____________________________________

Documentos que anexa à candidatura:
Fotocópia do BI/CC
Fotocópia do cartão contribuinte
Currículo vitae detalhado
Certificado de habilitações
Comprovativos de formação (Quantidade ____)
Declaração passada e autenticada
Declaração passada e autenticada pelo dirigente do serviço (compro-vativo dos requisitos) *
Outros:
* Somente para os candidatos não pertencentes ao Mapa de Pessoal da CM da Póvoa de Lanhoso.
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