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MUNICÍPIO DE AZAMBUJA 
Câmara Municipal 

 
 

 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL  

 

[Cargo de direção intermédia] 
 

 Exmo. Senhor 

 Presidente da Câmara Municipal de Azambuja 

 Praça do Município, 19 

 2050-315 Azambuja 

 

Nome completo: ____________________________________________________________________________________, 

nascido(a) em ___ / ___ / ______, natural de ______________________________________________________________, 

filho(a) de __________________________________________________________________________________________ 

e de _______________________________________________________________________________________________, 

no estado civil de _________________________, com nacionalidade __________________________________________, 

portador(a) do bilhete de identidade ou cartão do cidadão n.º ______________________, emitido em _____ / ___ / ___, 

pelo arquivo de identificação de ________________________________________________, válido até _____ / ___ / ___, 

com o número de identificação fiscal ________________________, com a situação militar _________________________, 

residente em _______________________________________________________________________________________, 

na localidade de _____________________________, com o código postal ________ - ______ , com o contacto telefónico 

___________________________________________, e endereço eletrónico ____________________________________, 

detentor(a) das seguintes habilitações académicas: _________________________________________________________, 

vem solicitar a V. Ex.ª se digne admiti-lo(a) ao procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em 

vista o provimento do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, na área de atuação de CHEFE DE DIVISÃO 

FINANCEIRA, a que se refere a oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público em 2014 / 12 / 23, com o 

código de oferta/referência OE201412/0238. 

Pede deferimento, 

Localidade: ___________________________________________________                   Data: _____ / ___ / ___ 

O(a) requerente 

 

_______________________________________________________________________ 
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Documentos que anexa à candidatura: 

 

Curriculum vitae detalhado, documentado, datado e assinado, bem como devidamente esclarecedor e 

pormenorizado quanto ao percurso profissional do candidato e organizado com vista à sua apreciação e destinado a aferir 

a conformidade com o perfil exigido para o desempenho do cargo dirigente; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte Fiscal/Cartão do Cidadão; 

 Fotocópias dos documentos autênticos ou autenticados dos certificados ou diplomas académicos; 

 Declaração de vínculo à administração pública evidenciando os requisitos exigidos nos pontos 2.1 e 2.2 dos 

Requisitos de Admissão; 

 Declaração do candidato a confirmar serem verdadeiros os elementos ou factos constantes da candidatura; 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


