
REGISTO DE ENTRADA

Número , Livro 

Em / /

O Trabalhador

CANDIDATURA A PROCEDIMENTO CONCURSAL

- CARGO DIRIGENTE -

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

 Código da publicitação do procedimento                          Código de candidato

                                                       
 (a preencher pela entidade)

CARGO A QUE SE CANDIDATA
 Identificação da Unidade Orgânica:

 

  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 (Coordenador Principal)

  Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau (Coordenador)

1. DADOS PESSOAIS
 Nome Completo:
 
 Data de Nascimento:  /  /              
 Nacionalidade: 

 N.º de Identificação Fiscal:   

 Morada: , N.º ,
 Lote/Andar , Localidade  Código Postal  - 

Telefone:      Telemóvel:   

Endereço Eletrónico: 

2. NÍVEL HABILITACIONAL

Assinale a opção adequada:

 01 Licenciatura

 02 Pós-graduação

 03 Mestrado

 04 Doutoramento

2.1 Identifique a Licenciatura 

2.2 Indique cursos de Pós-graduação, mestrado ou doutoramento

Paços do Concelho Séc. XXI – Praça do Município, 8600-293 LAGOS – Tels.:282 771 700 / 282 780 900 – Fax: 282 771 775 – expediente.geral@cm-lagos.pt



3. SITUAÇÃO JURÍDICO/FUNCIONAL DO TRABALHADOR

Nomeação Definitiva

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado

3.1 Órgão ou serviço onde exerce funções

3.2 Carreira   Categoria 

3.3 Atividade que exerce no órgão ou serviço:

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO

Cargo de Direção Intermédia de 1.º e 2.º Grau
“Declaro sob compromisso de honra, que reúno os requisitos estabelecidos no
n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação que lhe foi dada
pela Lei  n.º 64/2011, de 22/11, aplicada à Administração Local pela Lei  n.º
49/2012, de 29/08.”

Sim  Não
     

Cargo de Direção Intermédia de 3.º e 4.º Grau

“Declaro sob compromisso de honra, que reúno os requisitos estabelecidos nos
n.ºs 1 e 2 do artigo 32.º do Anexo I do Despacho n.º 17309/2011, publicado no
Diário da República, 2.ª Série, n.º 246, 26/12.”

Sim  Não
     

5. DECLARAÇÃO

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.

6. AUTORIZAÇÃO (artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados)

      Autorizo expressamente o tratamento dos meus dados pessoais pelo Município
de Lagos, no âmbito do procedimento concursal a que me candidato, estando
fundamentado este tratamento no meu consentimento,  e  sendo realizado de
acordo com a legislação aplicável e com a Política de Proteção de Dados que se
encontra disponível para consulta na Unidade Técnico-administrativa / Secção
de  Recrutamento  e  Seleção.  Tenho  consciência  de  que  posso  retirar  o  meu
consentimento a qualquer momento, bem como posso exercer os meus direitos
de  proteção  de  dados,  nomeadamente  os  direitos  de  informação,  acesso,
consulta,  retificação,  oposição  ao  tratamento,  portabilidade  ou  apagamento,
dentro  do  horário  normal  de  funcionamento,  através  de  contacto  com  o
Encarregado  da  Proteção  de  Dados  do  Município  de  Lagos,  pelo  correio
eletrónico protecaodedados@cm-lagos.pt.

Localidade:          Data:  /  / 

Assinatura

mailto:protecaodedados@cm-lagos.pt


Documentos anexos à candidatura:
 Currículo
 Certificado de habilitações
 Comprovativos de formação e experiência profissional (quantidade )
 Declaração do serviço a que o candidato se encontra vinculado (*)
 Outros

(*) Declaração atualizada e autenticada onde conste a identificação do vínculo de emprego público estabelecido, a
carreira e categoria em que se encontra integrado, a antiguidade na carreira, as funções que exerce e, sendo o caso, o
tempo de serviço prestado em funções dirigentes.
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