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Formalização de candidaturas 
(Resumo) 

 
15. Forma e prazo de apresentação de candidatura: 

15.1. Formalização das candidaturas: deverão ser formalizadas até ao termo do prazo 
fixado no ponto 1, mediante preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, 
disponível na Secção de Recursos Humanos e na página eletrónica da Câmara 
Municipal (www.cm-montalegre.pt), dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 
Montalegre, entregue pessoalmente no Balcão de Atendimento ao Munícipe da Câmara 
Municipal de Montalegre ou remetido por correio registado, com aviso de receção, para 
o endereço postal da Câmara Municipal de Montalegre, praça do Município, nº 1, 5470-
214 Montalegre, até à data limite fixada na publicitação. A não apresentação ou 
preenchimento incorreto do formulário de candidatura, por parte dos candidatos, 
constitui motivo de exclusão. 

15.2. Documentação a apresentar: requerimento (formulário tipo) deverá ser 
acompanhado da seguinte documentação: 

a) Fotocópia do certificado das habilitações literárias; 

b) Curriculum Vitae (CV), atualizado, datado e assinado. Os factos declarados no CV 
que considere relevantes para avaliação do seu mérito, deverá anexar os devidos 
comprovativos, sob pena de não serem considerados pelo Júri. 

15.2.1. Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de emprego público, 
devem entregar também: 

a) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, devidamente 
atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público que o 
mesmo detém, com indicação da carreira, categoria e da área de atividade, de que seja 
titular, com tempo de serviço respetivo para ambas, e remuneração base auferida. 

b) Documento comprovativo da avaliação do desempenho relativo ao último período, 
não superior a 3 anos em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 
ou atividade idêntica à publicitada, se aplicável. 

15.2.2. Quota de emprego: Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com 
deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/ 
expressão a utilizar no processo de seleção. Nos termos do nº 3 do artigo 3º, do Decreto-
Lei nº 29/2001, de 03 de fevereiro, tem preferência em caso de igualdade de 
classificação o candidato com deficiência, desde que o grau de incapacidade funcional 
seja igual ou superior a 60%. 
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15.3. A não apresentação dos documentos acima identificados é motivo de exclusão, 
nos termos da alínea a) do n.º 8, artigo 20.º da Portaria que regulamenta o procedimento 
concursal. 

15.4. Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 


