Município de Leiria
Câmara Municipal

Unidade de Recursos Humanos

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO CONCURSO

[especialista informática/técnico informática/fiscal municipal/bombeiro municipal]
Ex.

mo

Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Leiria
Largo da República
2414-006 Leiria

_________________________________________________________________________________ (nome completo),

residente em _____________________________________________________________________________________,
na localidade de _________________________, com o código postal ______ - _____ __________________________,

portador do documento/n.º de identificação civil ______________________, válido até ____/____/______, com o n.º

de identificação fiscal ______________________, vem, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de

julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, solicitar a V. Ex.ª se digne admitilo(a) ao concurso __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

da carreira de ____________________________________ e categoria de ____________________________________,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º ____, de ____/____/______, com o código de oferta/referência

______________________, devendo as notificações naquele âmbito ser efetuadas para o domicílio sito
_____________________________________________________________________________________, na localidade

de _________________________, com o código postal ________ - ______ _________________________, ou ainda

através do n.º de telefax _____________, do n.º de telefone/telemóvel _____________/_____________, ou para a
caixa postal eletrónica _______________@__________________.

Nos termos do n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, declara, sob compromisso de honra, que
se encontra na seguinte situação, relativamente a cada um dos requisitos gerais de admissão a concurso referidos no
n.º 2 do art.º 29.º do mesmo Diploma Legal:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;

c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
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Ao abrigo do regime jurídico consignado no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de fevereiro, declara para o efeito, sob

compromisso de honra, que possui o seguinte tipo de deficiência: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

que lhe confere um grau de incapacidade correspondente a ____ %, sendo necessário, para que o processo de seleção
possa

ser

adequado,

nas

diferentes

vertentes,

às

suas

capacidades

de

comunicação/expressão,

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.
Pede deferimento,
____/____/______
O(a) requerente
_______________________________________________________________________

Documentos que anexa à candidatura:

Curriculum vitae detalhado, documentado, datado e assinado;
Fotocópia simples do cartão de contribuinte;

Fotocópia simples do bilhete de Identidade, cartão do cidadão ou de documento equivalente;
Fotocópia simples do certificado de habilitações académicas ou outro documento idóneo;

Outros documentos quando expressamente exigidos no aviso de abertura do concurso: _______________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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