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Código de identificação do processo 

Código de publicitação do procedimento Código de candidato 

Caracterização  do  posto   de  trabalho 

Carreira Categoria 

Área de a

RJEP   por   te

 RJEP por te

RJEP por tem

1. Dados P

Nome Comp

Data de Na

Nacionalid

B.I. - C.C.

N.I.F.

Morada 

Código Po

Concelho 

Telefone

Correio e

a preencher pela entidade 
empregadora 
a Lousã e Vilarinho 
e Herculano, 20 
usã 

tividade 

mpo  indeterminado 

mpo determinado  

po determinável 

essoais

leto 

scimento - - Sex

ade 

Válido até 

 Cód. Repartição 

stal - 

da residência 

 Telemóve

letrónico 
o Masculino Feminino 
Loca

l 
ge
Te

- - 

l 
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2. Nível habilitacional

01 Menos de 4 anos de escolaridade 08 Bacharelato 

02 4 anos de escolaridade (1.º ciclo do ensino básico) 

03 6 anos de escolaridade (2.º ciclo do ensino básico) 

04 9.º ano (3.º ciclo do ensino básico) 

05 11.º ano 

06 12.º ano (ensino secundário) 

07 Curso tecnológico/profissional/outros (nível III)* 

*Nível III : Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário)

2.1 Identifique o curso e/ou área de formação

2.2 Identifique cursos de pós graduação, mestrado ou doutoramento 

3. Situação Jurídico/Funcional do Trabalhador

3.1 Titular de relação jurídica de emprego público?

3.2 Em caso negativo passe diretamente ao ponto 4 deste formulário. 

Em caso afirmativo especifique qual a sua situação: 

3.2.1 - Nomeação 
Defin
Trans
Trans

3.2.2 - Contrato 
Temp
Temp
Temp

3.2.3 - Situação atual 

Em ex
Em lic
Outra
geral@jf-lousanev
Telef.: 239 991 232

09 Licenciatura 

10 Pós-graduação 

11 Mestrado 

12 Doutoramento 

13 Curso  de  especialização  tecnológica 

99 Habilitação ignorada 

Sim Não 

itiva 
itória por tempo determinado 
itória por tempo determinável 
o indeterminado 
o determinado 
o determinável 
ercício de funções 
ença 
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3.2.4 Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções:  

4. Ex
3.2.5 Carreira e categoria detidas: 
3.2.6 Atividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço: 
sia da Lou
xandre Her
20 Lousã 

3.2.7 Avaliação de desempenho (últimos três anos): 

Ano Menção quantitativa 

Ano 

Ano 

periência pr

4.1 Funçõe

4.2 Outras
sã e Vilarinho 
culano, 20 

Menção quantitativa 

Menção quantitativa 

ofissional e funções exercidas

s exercidas diretamente relacionadas com o posto de 

 funções e atividades exercidas: 

Funções 
t
r
abalho a que se candidata:

Data 

Inicio Fim 
g
T
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5. Formação  ou experiência profissional substitutiva do nível habilitacional exigido

5.1 No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido, indique a formação ou experiência profissional substitutiva 

6. O

Se é t
e pre

7. R

8. N

"De
Ava

"De
cas
n.º 
esia da Lousã e Vilarinho 
xandre Herculano, 20 

220 Lousã 

geral@jf-lousan
Telef.: 239 991 2

pção por métodos de seleção

itular da categoria e se encontra a exercer funções idênticas às do(s) posto(s) de trabalho publicitado(s) ou, encontrando-se em SME, as exerceu por último 
tende usar da prerrogativa de afastamento de métodos de seleção obrigatórios, nos termos do n.º 2 do artigo 53.º, assinale a seguinte declaração: 

equisitos de admissão

Sim N

ecessidades especiais

8.1 Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se necessita de meios/condições especiais para a 
realização dos métodos de seleção. 

claro que afasto os métodos de seleção obrigatórios, Avaliação Curricular e Entrevista de 
liação de Competências , e opto pelos métodos Prova de Conhecimentos e Avaliação. 

claro que reúno os requisitos previstos no artigo 8.º da Lei 12-A/2008, de 27/02 e, se for o 
o, os requisitos exigidos na subalínea v) da línea d) do n.º 1 do artigo 27.º da portaria 
83-A/2009 de 22/01 ".
ão 
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9. Declaração (f ) , n.º 1 do artigo 27.º, da Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01)

"Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas". 

Localidade: Assinatura: 

Documentos que anexa

Data 

- Currículo

- Certificad

- Comprova

(

- Declaração
do Artigo 27.

(*) Relação jurídica de emprego previame
arinho 
 20 

 à candidatura: 

Outros: 

o de Habilitações

tivos de formação

Quantidade   

 a que se refere ii), d), n.º 1 
º (*)

nte estabelecida, quando exista, bem com no da carreira de que seja titular, da atividade que executa e do
 órgão ou serviço onde
 exerce funções 
)
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