FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de posto de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para as funções correspondentes à categoria de assistente
operacional

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome
completo:

Data de nascimento:

Sexo:

Masculino

Nacionalidade:
Nº de Identificação Fiscal:
Morada:

Código Postal:

Localidade:

Concelho de residência:
Telefone:

Telemóvel:

e-mail
2. NÍVEL HABILITACIONAL
Assinale o quadrado apropriado:
Menos de 4 anos de
escolaridade

Bacharelato

4 anos de escolaridade
(1.º ciclo do ensino básico)

Licenciatura

6 anos de escolaridade
(2.º ciclo do ensino básico)

Pós-graduação

9.º ano (3.º ciclo do ensino
básico)

Mestrado

11.º ano

Doutoramento

12.º ano (ensino secundário)

Curso de especialização
tecnológica

Curso tecnológico /profissional/
outros (nível III)*

Habilitação ignorada

Feminino

* Nível III : Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário)

2.1 Identifique o curso e /ou área de formação:

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

3.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS
3.1 Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata:
Funções

Data
Início

Fim

3.2 Outras funções e atividades exercidas:

4.AVALIAÇÂO DE DESEMPENHO
4.1 Avaliação de desempenho (últimos três anos) em que o candidato cumpriu ou executou
atribuição, competência ou atividade idêntica às do posto de trabalho a ocupar:
Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL (direta ou indiretamente relacionada com as áreas funcionais a recrutar)

5.1 Indique a formação realizada.

6. DECLARAÇÃO ( f), nº 1 do artigo 27.º, da Portaria n.º 83-A /2009 de 22/01 )

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.
Data:

Localidade:
Assinatura

Documentos que anexa à candidatura:
Curriculum Vitae
Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias
Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro
Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação frequentadas com indicação da entidade que as promoveu,
período em que as mesmas decorreram e respetiva duração, caso existam
Caso seja detentor de relação jurídica de emprego público, declaração emitida pelo serviço onde o candidato se encontra a
exercer funções, devidamente atualizada e autenticada, onde conste, de forma inequívoca a modalidade de vínculo de
emprego público, bem como da carreira e da categoria de que seja titular, da posição, nível remuneratório e remuneração
base que detém, com descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e competências inerentes ao posto de
trabalho ocupado pelo candidato, devendo a mesma ser complementada com informação referente à avaliação do
desempenho relativa ao último período, não superior a 3 anos
Outros:

Candidatura recebida por: ___________________
Data: ____/____/______

