Os dados recolhidos são processados automa camente e des nam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Valongo. Os tulares
dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.

2 - SITUAÇÃO JURÍDICO/ FUNCIONAL DO TRABALHADOR
Titular de relação jurídica de emprego público

Sim

Não

Em caso negativo passe diretamente ao ponto 3 do formulário.
Em caso afirmativo, especifique qual a sua situação:

Definitiva
Nomeação

Transitória a termo certo
Transitória a termo incerto
Tempo indeterminado

Contrato

A termo certo
A termo incerto
Em exercício de funções

Situação atual

Em licença
Em valorização profissional
outra

Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções:
_________________________________________________________________________________________________________________
Carreira e categoria detidas:
_________________________________________________________________________________________________________________
Atividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço:
_________________________________________________________________________________________________________________
Avaliação de desempenho (últimos três anos):

Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

Ano

Menção quantitativa

3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS
Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata:
Data
Funções

Outras funções e atividades exercidas:

Início

Fim

4 – FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SUBSTITUÍDA DO NÍVEL HABILITACIONAL EXIGIDO
No caso de a publicitação permitir a candidatura sem o grau académico exigido, indique a formação ou experiência profissional
substituída:

5 – OPÇÃO POR MÉTODOS DE SELEÇÃO
Se é titular da categoria e se encontra a exercer funções idênticas às do posto de trabalho publicitado ou, encontrando-se em
valorização profissional, as exerceu por último e pretende usar da prerrogativa de afastamento dos métodos de seleção
obrigatórios, nos termos do n.º 2 do artigo 36º da LTFP, assinale a seguinte declaração:

Declaro que afasto os métodos de seleção obrigatórios, Avaliação curricular e Entrevista de avaliação de
competências, e opto pelos métodos Prova de conhecimentos e Avaliação psicológica.

6 – REQUISITOS DE ADMISSÃO
Sim

Não

Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17º do LTFP e, se for o caso, os exigidos na subalínea v) da alínea d) do
n.º 1 do artigo 19º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, na redação atual.

7 – NECESSIDADES ESPECIAIS
Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se necessita de meios/ condições especiais
para a realização dos métodos de seleção:

8 – DECLARAÇÃO
ALÍNEA G DO N.º 1 DO ARTIGO 19º DA PORTARIA N.º 125-A/2019 DE 30 DE ABRIL, ARTIGO 13º DO REGULAMENTO GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS E ARTIGOS N.ºS 63º E 112º DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Declaro para os efeitos previstos no artigo 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do
Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais
contidos no presente formulário de candidatura e Curriculum Vitae, ao Município de Valongo, para efeitos do presente
procedimento concursal.

Declaro ainda que autorizo o uso do endereço eletrónico, contido no presente formulário, para efeitos das notificações previstas
na Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, conjugado com o disposto nos artigos 63º e 112º do Código do Procedimento
Administrativo.

Declaro que são verdadeiros os factos constantes desta candidatura.

ANEXOS
Curriculum Vitae
Certificado de habilitações
Comprovativo de formação (quantidade_______)
Declaração comprovativa do ponto 2 *
Outros:

Localidade

Data

Assinatura

* Relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que seja titular, da atividade que executa e
do órgão ou serviço onde exerce funções.

