Município de Santiago do Cacém
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL
CARGO DIRIGENTE
Código de Identificação do Procedimento
Códigos da Publicitação do Procedimento
DR

B.E.P.

Caracterização do Procedimento Concursal
Cargo de direcção intermédia de ______ grau
Designação da Unidade Orgânica __________________________________________________
1. Dados Pessoais
Nome completo: _______________________________________________________________________
Data de nascimento: _____/_____/_______

Nacionalidade: _______________________

Doc. Identificação BI/CC: _________________

Validade: _____/_____/_______

N.º ident. fiscal: __________________ Endereço electrónico: __________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Localidade: ______________________________
Telefone: _____________________

Código postal: __________ - ______
Telemóvel: _____________________

2. Nível Habilitacional
2.1 Identifique licenciatura: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.2 Indique mestrado ou doutoramento: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Situação Jurídico / Funcional do Trabalhador

3.1

Nomeação definitiva
Contrato de trabalho em regime de funções públicas por tempo indeterminado
Outro (Qual)

3.2 Indique o órgão ou serviço onde exerce funções: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.3 Indique a carreira e categoria detidas: ___________________________________________________

4. Declaração
“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”
Localidade: ________________________________________________

Data: _____/_____/_______

Assinatura: ___________________________________________________________________________
Documentos que anexa à candidatura:
Certificado de habilitações
Curriculum vitae (a)
Comprovativo de formação (quantidade _____ )
Declaração do serviço a que o candidato se encontra vinculado (b)
Outros: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(a) Detalhado, datado e assinado, onde conste as habilitações académicas e profissionais, os cursos
realizados, as ações de formação e aperfeiçoamento profissional, com indicação da entidade que as
promoveu, períodos em que os mesmos decorreram e respectiva duração, bem como as funções
que exerce ou exerceu.
(b) Com indicação da relação jurídica de emprego pública 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 do Município de Santiago do Cacém.
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