CANDIDATURA A PROCEDIMENTO CONCURSAL DE CARGOS DIRIGENTES
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
Código da publicitação do procedimento na BEP

1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:

Data de nascimento:

Sexo: Masculino

Feminino

Nacionalidade
N. de Identificação Fiscal:
Morada:
Código Postal:

Localidade: ____________________________

Concelho de residência:
Telefone:

Telemóvel:

Endereço eletrónico: __________________________________________________________________

2. VEM REQUERER
Se digne admiti-lo(a) ao procedimento concursal para recrutamento e seleção do titular do cargo de
______________________________________________________________________ na área de atuação
.
do a)__________________________________________________________________ a) designação da
unidade orgânica, a que se refere a oferta de emprego público publicitada na Bolsa de Emprego Público
com o Código de Oferta na BEP ___________ , ao abrigo do disposto na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua redação atual, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, atualizada.

E-mail: geral@cmviseu.pt
Telefone: 232 427 427
Fax: 232 427 445

3. MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
AUTORIZO O ENVIO DE EVENTUAIS NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DESTA COMUNICAÇÃO PARA O
SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÓNICO: E-MAIL __________________________________

4. OBSERVAÇÕES
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. AVISO DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários única e exclusivamente para dar cumprimento
ao disposto no artigo 102º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 17º do Decreto-lei
nº.135/99, de 22 de abril e/ou ao previsto na legislação especifica aplicável.
O Município de Viseu irá tratar os Dados Pessoais dos candidatos, em conformidade com o Regulamento
de Proteção de Dados (EU) 2016/679, e na medida do adequado, pertinente e limitado ao que for
necessário no âmbito do presente procedimento concursal.

6. DECLARAÇÕES
Declaro, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventualidade responsabilidade penal,
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem
à verdade.
Assinatura: _______________________________________________________

7. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
. Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro na sua redação atual;
. Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto;
. Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

E-mail: geral@cmviseu.pt
Telefone: 232 427 427
Fax: 232 427 445

8. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
SIM

NÃO

Curriculum profissional detalhado, devidamente esclarecedor quanto à evolução do
percurso académico, da formação e da experiência profissionais detidas pelo
candidato;
Fotocópia do certificado de habilitações académicas ou outro
documento idóneo.
Declaração atualizada, emitida pelo serviço ou organismo a que o candidato se
encontre vinculado, da qual resulte a natureza do vínculo de emprego público, da
carreira/categoria em que se encontra integrado, bem como da antiguidade na
carreira/categoria (só para candidatos que não sejam trabalhadores da Câmara
Municipal de Viseu).

Os candidatos que sejam trabalhadores da Câmara Municipal de Viseu estão dispensados de apresentar a
declaração referida na alínea d) do Aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP). Relativamente aos
documentos referidos nas alíneas b) e c), estão igualmente dispensados da sua apresentação, desde que
os mesmos constem do respetivo processo individual.

O Requerente: ____________________________________________________
Data: _____/_____/2020

E-mail: geral@cmviseu.pt
Telefone: 232 427 427
Fax: 232 427 445

