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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL CARGO DIRIGENTE 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 
 
Cargo de direção intermédia de _______ grau 

Divisão Municipal ______________________________________________________________ 

 

Nome completo: _________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/ _____/ ________              Nacionalidade: _________________________ 

Doc. identificação BI/CC: ______________________     Validade: _____/ _____/ ________               

N.º de identificação fiscal: ______________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________           Código postal: _________ - ______ 

Telefone: _________________________           Telemóvel: _________________________            

Endereço eletrónico: _____________________________________ 

 

 
2.1 Identifique licenciatura:  _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2.2 Indique cursos de pós-graduação, mestrado ou doutoramento: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.1 

Nomeação definitiva  

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado  

Outro (Qual)  

 
 
 

Códigos da publicitação do procedimento 
   

D.R.  B.E.P. 

1. DADOS PESSOAIS 

2. NÍVEL HABILITACIONAL 

3. SITUAÇÃO JURÍDICO/ FUNCIONAL DO TRABALHADOR 

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 
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3.2 Indique o órgão ou serviço onde exerce funções: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3.3 Indique a carreira que detêm e respetiva data: 

Carreira de: ______________________________________________________   desde _____/ _____/ ________ 

 

 

“Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei 35/2014, de 20/06 
e os previstos no n.º 1 do artigo 20 da Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro, com a 
redação atual republicada pelo artigo 7.º, da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.” 

              
Sim  Não 

    

    

 

 

5.1 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”. 

No cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, os SMAS de V. F. de Xira respeitam a sua privacidade 

e garantem os seus direitos. 

A informação recolhida é confidencial e utilizada única e exclusivamente no tratamento de dados associados à finalidade 

de candidatura ao presente procedimento, não podendo vir a ser comunicados ou transmitidos para qualquer outra 

entidade sem o consentimento do titular dos dados pessoais. 

É garantido ao titular dos dados pessoais o direito de acesso, atualização, retificação e eliminação dos mesmos. 

Os dados serão conservados pelo período de 5 anos contados após o final do processo de recrutamento. 

Ficará responsável pelos dados recolhidos a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. 

        Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, 

específica e informada, para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte dos SMAS de V. F. de Xira. 

Fundamentação para a recolha de dados: Despacho n.º 1132/2009, de 8 de maio, que aprova os modelos de formulário tipo a 

que se refere o n.º 1 do artigo 51.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

145-A/2011, de 6 de abril. 

Localidade: _______________________________________________         Data: _____/ _____/ ________ 

Assinatura: ____________________________________________________________________________ 

Documentos que anexa à candidatura: 

Fotocópia do BI/CC 

  Outros: 

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO 

5. NECESSIDADES ESPECIAIS 

6. DECLARAÇÃO 
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Fotocópia do cartão contribuinte  
___________________________________ 

___________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Certificado de habilitações  

Currículo vitae  

Comprovativo de formação (quantidade ____ )  

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

 

(*) Com indicação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e categoria de que seja 
titular e, ainda, da antiguidade na carreira e na função pública. Só para candidatos que não pertençam ao Mapa de Pessoal dos 
S.M.A.S. de Vila Franca de Xira. 


