REQUERIMENTO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGO DIRIGENTE

Exma. Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Beja

_______________________________________________________________, com a categoria de
(nome completo do(a) requerente)

_________________________________, pertencente ao mapa de pessoal do (a) ______________
___________________________vem requerer a V. Ex.ª a admissão ao procedimento concursal para
Provimento do cargo de direção intermédia de ____ grau, para _______________________________
_________________, a que se refere o aviso publicado no Diário da República n.º ______, 2.ª série,
de _____/_____/_______, e na Bolsa de Emprego Público (BEP) n.º ________________________.

1. DADOS PESSOAIS
Data de nascimento: _____/_____/_____

Nacionalidade:

_______________________

N.º de documento de identificação BI/CC: _____________________ Validade: _____/_____/_____
N.º de identificação fiscal: ________________________
Morada: ___________________________________________________________________________
Localidade: _________________________________

Código Postal: __________-_______

Contacto telefónico: ________________ Endereço eletrónico: ______________________________

2. NÍVEL HABILITACIONAL
Licenciatura

Área:

Mestrado

Área:

Doutoramento

Área:

Outro

Qual?
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3. REQUISITOS DE ADMISSÃO
Declaro, sob compromisso de honra, que reúno os requisitos previstos na
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela
Sim
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Não

4. NECESSIDADES ESPECIAIS
Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se necessita de
meios/condições para a realização do(s) método(s) de seleção.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. DECLARAÇÃO

Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas.

Localidade:_________________________________________

Data: _____/_____/_____

Assinatura:_________________________________________________________________________
(conforme CC/BI)

Documentos que anexa à candidatura:
Fotocópia do BI/CC (facultativo)
Fotocópia do certificado de habilitações
Currículo Vitae, detalhado, datado e assinado
Comprovativos de formação profissional (quantidade _____)
(*)
Declaração autenticada do serviço a que o(a) candidato(a) se encontra vinculado(a)
Outros (descreva a documentação que anexa):

(*)

Declaração devidamente autenticada e atualizada pelo serviço ou organismo a que o(a) candidato(a) se encontra vinculado(a), onde
conste inequivocamente a natureza do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira e na administração pública, o conteúdo funcional do
posto de trabalho que ocupa, com especificação das tarefas e responsabilidades inerentes, bem como os cargos exercidos e respetiva
duração.
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