A

Publicitação do procedimento em Diário da Republica: Aviso nº
Bolsa de emprego público: oferta Nº

Referência Nº

/
/

* Declaro que, no âmbito deste procedimento concursal, podem ser efetuadas notiﬁcações para o endereço de correio eletrónico acima indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Portaria n.º 125A/2019, de 13 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12A/2021, de 11 de janeiro, e do
n.º 1 do artigo 63.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo.

Declaro que autorizo

Declaro que não autorizo

Termo resolutivo

atendimento.drh@cmbarreiro.pt

(ultimos dois biénios)

Biénio
Biénio

atendimento.drh@cmbarreiro.pt

Declaro que reúno os requisitos* previstos no n.º 1 do artigo 17.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Publicas
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
* Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial; 18
anos de idade completos; não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se
propõe desempenhar; robustez física e perﬁl psíquico indispensáveis ao exercício das funções; e cumprimento das leis de
vacinação obrigatória.

* A preencher pelo/a candidato/a deﬁciente, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% abrangido/a
pelo DecretoLei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de
incapacidade, indique o respetivo grau e tipo de deﬁciência, bem como se necessita de meios/condições especiais
para a realização dos métodos de seleção:

DE VERACIDADE

*Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril

Curriculum Vitae
Comprovativo(s) do requisito habitacional exigido
Comprovativo(s) do requisito proﬁssional exigido (se aplicavél)
Comprovativo(s) de formação proﬁssional. Quantidade_____
Comprovativo(s) de experiência proﬁssional. Quantidade_____
Declaração a que se refere a subalínea ii), da alínea d), do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 125A/2019,
de 30 de abril  Declaração emitida pelo empregador público à qual o/a candidato/a pertence, comprovativa
da titularidade e modalidade de vínculo de emprego público, quando exista, bem como da carreira,
categoria e atividade executada e posição remuneratória detida
Outro(s) indique qual(is)

atendimento.drh@cmbarreiro.pt

