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Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Espinho 

 

O(A) requerente abaixo identificado(a) vem solicitar a V. Exa. a admissão ao concurso para provimento de: 

 Cargo de direção intermédia de 1.º grau (Diretor de departamento municipal). 

 Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de divisão municipal). 

 Cargo de direção intermédia de 3.º grau. 

 

da Unidade Orgânica _______________________________________________________, a que se refere o 

aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP) em _____ / _____ / 201___, código da oferta BEP (Bolsa de 

Emprego Público) n.º OE2016/_________ e Diário da República, 2.ª série, n.º _____ de _____ / _____/ 201___. 

Dados Pessoais 

 

Nome __________________________________________________________________________________, 

nacionalidade ______________________, data de nascimento _____ / _____ / _____, portador(a) do Doc. 

Identificação(BI/CC) _______________________ N.º ________________ válido até _____ / _____ / _____, 

N.º Identificação Fiscal ______________________, residente em ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ ________________ 

Código postal ________ - ______  ____________________________ telefone ________________________ 

telemóvel _________________ endereço eletrónico ______________________________________________ 

  
Habilitações Literárias 

Identifique a licenciatura: 
 

_________________________________________________________ concluída em _____ / _____ / _____. 

Identifique mestrado e/ou doutoramento: 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

NIPG:____________________ Registo Nº: _____________ 
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Situação jurídico-funcional do trabalhador 

 Nomeação 

 Contrato de trabalho por tempo indeterminado 

 Outra (Identifique) ________________________________________________________________ 

 
Órgão ou serviço onde exerce funções: _________________________________________________________ 
 

Carreira e categoria detidas: _________________________________________________________________ 
 

Atividade exercida ou que, por último, exerceu no órgão ou serviço:__________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________. 
 

 

Anexos 
 

 Currículo profissional detalhado (devidamente datado e assinado) 

 Fotocópia do certificado de habilitações 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão 

 Comprovativos de formação (quantidade _____) 

 Fotocópia do cartão de contribuinte (caso não detenha Cartão de Cidadão) 

 Declaração do serviço de origem (*) 

(*) Declaração atualizada (reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candidaturas), da qual conste: a 

modalidade da relação jurídica de emprego público, a carreira e categoria em que se encontra integrado bem como a 

antiguidade, a descrição das atividades/funções que exerce, e sendo o caso o tempo de serviço prestado em funções 

dirigentes. 

  
 

______________________, ______ de ________________________ de 201____. 
 
 
 
Declaro, sob compromisso de honra, que são verdadeiras as informações ora prestadas. 

 
 

 
O(A) Requerente, __________________________________________________________________________. 
 


