Requerimento de Admissão ao
Procedimento Concursal Prévio para a eleição do diretor 2021-2025
Ao Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire - Pontinha
, Portador do Cartão de
Cidadão, nº

, válido até
, emitido em

até

/

/

/

/

/

/

, ou Bilhete de Identidade, nº

/, pelo Arquivo de Identificação de

, natural de

, válido

, residente em
Código Postal

telefonicamente pelo nº

-

, contactável

, requer a V. Exª, a admissão ao concurso para o

recrutamento e seleção do diretor do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, conforme aviso
publicado no Diário da República, 2ª Série, nº

, Aviso nº

/2021 de

/

/2021.

Para o efeito anexa os seguintes documentos:
Curriculum Vitae, detalhado, datado e assinado, em papel e suporte digital.
Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, Pontinha, Odivelas,
datado e assinado, em papel e suporte digital.
Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde conste a categoria, o vínculo e otempo
de serviço (exceto situação prevista no ponto 2, do Artigo 22º-A, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação atual
dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012de 2 de julho)

Fotocópia autenticada, ou certidão, do documento comprovativo das habilitações literárias e
certificados relativos à situação profissional (exceto situação prevista no ponto 2, do Artigo 22º-A, do Decreto-Lei n.º
75/2008, de 22 de abril, com a redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012de 2 de julho)

Fotocópia, se autorizada pelo candidato, do cartão de cidadão ou bilhete de identidade e cartão
de contribuinte se não possuir cartão de cidadão (exceto situação prevista no ponto 2, do Artigo 22º-A, do DecretoLei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012de 2 de julho)

Certificado do registo criminal
Outros documentos num total de
Designação:
Designação:
Pede deferimento
Pontinha,

/

/ 2021

(assinatura legível)
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