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Requerimento de admissão de pessoal em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo 

(Lei nº 12-A/2008, de 27/2, Lei nº 59/2008 de 11/9 e Portaria 83-A/2009, de 22/1) 
 
 
Exmo.Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, 
 
 
______________________________________________________________________, 
(Nome completo do requerente) 
 

Filho de _______________________________________________________________, 
 (nome do pai) 
 
e ____________________________________________________________________, 
(nome da mãe) 
 

nascido em _____/_____/______ Estado civil _________________Sexo ___________, 
                    dia             mês         ano 
 

natural de _________________________________,de nacionalidade ______________, 
 
portador (a) do_____________________________________ nº __________________, 
                         Bilhete de Identidade, Passaporte ou cartão de residência, Cartão de Cidadão 
 

Emitido pelo__________________ em _____/_____/______ e válido até ___/___/____, 
                   designação                                          dia           mês           ano                                  dia      mês     ano 
 

contribuinte nº _______________, Serviço de Finanças do domicílio fiscal  _________,  
 
residente em____________________________________________________________, 
                     (Rua, Av.,Tr., Prtª., Beco)  

 
Nº__________; Localidade ______________________ Cód.Postal _________-______, 
    (nº porta/lote/andar) 
 
 

Freguesia de ___________________com telefone ______________,e-mail _________, 
 
Titular de______________________________________________________________, 
                              (habilitações literárias grau e área) 

 
Profissão______________________________________________________________, 

                   (designação da categoria profissional) 
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Vem requerer a V.Exª a admissão ao procedimento concursal para recrutamento de pessoal 

na modalidade de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Determinado – 

Termo Resolutivo Certo para a carreira de ____________________________________, 

categoria de___________________________ e actividade ________________________, 

conforme publicação na 2ª série do Diário da República nº__________, publicado na BEP,  

sob a oferta n.º_____________ e no jornal de expansão nacional__________________em 

_____/____/______, _______________________________________________________. 

Para os devidos efeitos, declaro sob compromisso de honra possuir os seguintes requisitos 

gerais de admissão a concurso: 

a) Nacionalidade portuguesa, ou encontrar-se abrangido por lei especial ou convenção 

internacional;         

b)  18 anos de idade completos;     

c)  Não estou inibido do exercício de funções públicas  ou interdito para o exercício das 

funções a que me candidato; 

d) Possuo robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;  

e) Cumpri as leis de vacinação obrigatória.            

        

Declaro ainda, sob compromisso de honra que (a preencher no caso de se encontrar a 

concorrer na situação de pessoa com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior 

a 60%). 

a) Possuo um grau de incapacidade de ___% 

b) A minha deficiência é do tipo _____________________________________________, 

        Sim                                         Não  -  Necessito de meios complementares de apoio para 

prestação dos métodos de selecção. Quais? _________________________________, 

 

Mais declaro: 

- Exercer funções na Função Pública:        - Sim             - Não 
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Modalidade de vínculo :_____________________________________________________ 
                                                   CTFP a termo certo, incerto ou indeterminado, nomeação) 

 
-Carreira ________________, Categoria ______________, actividade(s) ______________ 

________________________________________________________________________ 

Entidade: ________________________________________________________________ 

 

Possui formação ou experiência profissional que possa substituir o nível habilitacional ou 

outros que em lei especial preveja para a titularidade da categoria correspondente? 

     - Sim                           - Não    Quais? ______________________________________, 

 

Declaro serem verdadeiros os factos constantes da candidatura. 

___________________, _______, de___________________ de ________ 

                                             

Pede deferimento, 

 

                      ___________________________________________________ 
(assinatura do requerente) 

 

Documentação entregue em anexo: 

     -  Fotocópia do ___________________________________________ 
                                (Bilhete de Identidade, Passaporte, Cartão de residência ou cartão do cidadão) 

                                 
     -  Fotocópia do cartão contribuinte fiscal 

     - Fotocópia do documento comprovativo da posse das habilitações literárias e/ou 

qualificações profissionais exigidas; 

     -  Curriculum Vitae. 

 Notas: 

- Os presentes dados irão ser objecto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos termos do nº 1 e 2 do artigo 

10º da lei n.º 67/98 de 26 de Outubro, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 24/10795, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados. Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados até ao termo de aceitação das candidaturas. 

  

 

 

 

 


