A preencher pelos serviços

Exmo. Senhor

Pedido Nº

Presidente da

Req.º Nº

Câmara Municipal de Pombal

Proc.º N
Em

Formulário de Candidatura a Procedimento Concursal

1. Identificação do Procedimento concursal
Código da publicitação do procedimento
DRE (Aviso Extrato)
Oferta

da

BEP

(Aviso

Integral)

Caraterização do posto de trabalho
Carreira / Categoria
Atividade

caraterizadora

do posto de trabalho
RJEP por tempo

2. Dados Pessoais
Nome completo
Data de nascimento

Género

Nacionalidade
Morada

completa,

N.º de Identificação Fiscal
com

indicação da Rua, n.º e
lugar
Código Postal

Localidade

Contacto de telemóvel
Endereço electrónico
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3. Nível Habilitacional
Habilitações
Área

de

formação

académica ou profissional
Habilitação Complementar
(Pós-Graduação;

MBA;

Mestrado; Doutoramento,
etc...)

4. Situação Jurídico / Funcional do Candidato
4.1 Titular de relação jurídica de emprego público?

Sim

Não

Em caso afirmativo, especifique qual a sua situação:
4.1.1. Nomeação
4.1.2.Contrato
4.1.3. Situação atual
4.1.4. Órgão ou serviço onde exerce ou
por último exerceu funções
4.1.5. Carreira e categoria
4.1.6. Posição Remuneratória
4.1.7. Nível Remuneratório
4.1.8. Atividade exercida ou que por
último exerceu no órgão ou serviço
4.1.9. Avaliação de Desempenho:
Biénio

Menção quantitativa

Biénio

Menção quantitativa

Biénio

Menção quantitativa
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5. Experiência Profissional e Funções Exercidas
5.1. Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata
Funções

5.2.

Outras

Data de Início

funções

Data de Fim

e

atividades exercidas

6. Formação ou Experiência Profissional Substitutiva do Nível Habilitacional
Exigido
No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido, indique a formação ou experiência
profissional substitutiva

7. Opção por métodos de seleção
Se é titular da categoria e se encontra a exercer funções idênticas às do posto de trabalho publicitado ou, encontrando-se em
situação de valorização profissional, as exerceu por último e pretende usar da prerrogativa de afastamento dos métodos de
seleção obrigatórios, nos termos do n.º 3, do artigo 36.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, assinale a seguinte declaração:

"Declaro que afasto os métodos de seleção obrigatórios, Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências,
e opto pelos métodos, Prova de Conhecimentos e Avaliação Psicológica."
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8. Requisitos de Admissão

Sim

Não

Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ou seja:
a) Ter Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei
especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interditado, independentemente do motivo, para o exercício
daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Cumprir as leis de vacinação obrigatória
E , se for o caso, os requisitos exigidos na subalínea v), da alínea d), do n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria n.º 125-A/2019 de
30 de abril, alterada e republicada pela Portaria Lei n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro

9. Necessidades Especiais
9.1. Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique:
9.1.1. Grau de incapacidade:
9.1.2. Tipo de deficiência:
9.1.3. Necessita de meios e/ou condições especiais para a realização dos métodos de seleção:
9.1.3.1.

Em

caso

afirmativo,

especifique quais:

10. Declaração [cfr. alínea g), n.º 1 do artigo 19.º, da Portaria n.º 125-A /2019 de 30/04,
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11/01]
"Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas".
Localidade

Data

Assinatura:
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11. Tratamento de dados pessoais
Para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril
(RGPD), informa-se que o tratamento dos seus dados pessoais contidos no presente formulário, tem como única finalidade a
sua integração na base de dados do presente procedimento concursal e serão utilizados apenas durante o período de tempo
em que durar o procedimento e até à notificação da lista unitária de ordenação final.

Restituição e Destruição de documentos - conforme prevê os n.ºs 1 e 2, do artigo 47.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, será destruída documentação apresentada pelos
candidatos quando a sua restituição não seja solicitada no prazo máximo de um ano após a cessação do respetivo
procedimento concursal. A documentação apresentada pelos candidatos respeitante a procedimentos concursais que tenham
sido objeto de impugnação jurisdicional só pode ser destruída ou restituída após a execução da decisão jurisdicional não
suscetível de recurso.

Tomei conhecimento

12. Em caso excecional e fundamentado, a candidatura pode ser apresentada
em suporte papel dentro do prazo fixado para a apresentação da mesma.
13.1. Entregue Suporte Papel?

Sim

Não

13.2. Indique, por favor, qual o motivo que o leva a apresentar a sua candidatura em suporte papel

13. Documentos que anexa à candidatura, de acordo com oferta BEP
Fotocópia do certificado de habilitações literárias ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito
Currículo profissional atualizado, detalhado, devidamente datado e assinado
No caso de ser detentor(a) de relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, a declaração comprovativa
da experiência profissional deverá ser emitida e autenticada pelo serviço de origem [cfr. subalínea ii), do n.º 1, do artigo
19.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril]

Declaração de Multiusos
Carta de Condução
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Certificado de Aptidão para Motoristas (CAM) válido
Certificado de motorista para o transporte coletivo de crianças
Cartão de condutor
Inscrição como membro efetivo na respetiva Ordem Profissional
Comprovativos de formação profissional e aperfeiçoamento profissional com referência à sua duração
Comprovativos da experiência profissional anterior relevante para o exercício das funções a que se candidata
Outros Documentos

OBSERVAÇÕES
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