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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, 

 
Eu, abaixo identificado, venho por este meio requerer a V. Exa. a admissão de candidatura a 

procedimento concursal para provimento de cargo de direção, nos seguintes termos: 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  
 

    Código BEP do procedimento    Código de candidato 
 

  

 
CARACTERIZAÇÃO DO CARGO A QUE CANDIDATA 
 

Designação da Unidade Orgânica ____________________________________________________ 

 

 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome completo: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A preencher pela entidade empregadora 

Cargo de Direção Intermédia de 1º Grau (Diretor de Departamento)  

Cargo de Direção Intermédia de 2º Grau (Chefe de Divisão)  

Cargo de Direção Intermédia de 3º Grau (Chefe de Unidade)  

                          

                                  

Data de nascimento:            Sexo: Masculino  Feminino  

Nacionalidade:                         

Nº Id. Civil:                 Valid.: .           

NIF:           

Morada:                               

Código Postal:            Localidade:  

Telefone:                Telemóvel:          

 
Endereço eletrónico: 
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2. NÍVEL HABILITACIONAL 
 

01 Bacharelato   

02 Licenciatura   

03 Mestrado   

04 Doutoramento   

 

2.1. Identifique a designação da(s) habilitação(ões) / área de formação: 

 
 

3. SITUAÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL DO TRABALHADOR 
 

 

 

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

 

3.3. Especifique qual a sua situação: 

Nomeação 
Definitiva   

Transitória   

Contrato  
Tempo indeterminado   

Termo resolutivo   

Outra (indique qual)   

   

3.3.1. - Situação atual 

Em exercício de funções   

Em licença   

Em situação de valorização profissional  

Outra  

 
3.4. Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções: 

 

3.5. Carreira e categoria detidas: 
 

 
 

 

 

3.1. Titular de vínculo de emprego público?  Sim  Não  

3.2. Data de início de vínculo:           

           

Carreira/Categoria:  Desde:           

3.6. Atividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço: 

AAscdsf  
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4. REQUISITOS DE ADMISSÃO 
 

 

 

5. 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. 

 

 
6. DECLARAÇÃO 

 
“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”. 
 

 
 

 
 

 

Assinatura 

 
Documentos que anexa à candidatura: 

 

Currículo   
 Outros: 

Certificado de habilitações   
 

 

Comprovativos de formação e experiência 

profissional (Quantidade ______ ) 
  

 
 

Declaração autenticada pelo serviço a que 

o candidato se encontra vinculado (*) 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
(*) Identificação da natureza do vínculo de emprego público, da carreira e categoria de que seja titular, a antiguidade nessa carreira, 
categoria, e na administração pública, menção ao tempo de experiência profissional em cargos dirigentes, e indicação da atividade que 
executa, com descrição das tarefas e responsabilidades que lhe estiverem cometidas.  

“Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local por força da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto.” 

 Sim  Não 

    

    

          

          

          

          

Localidade:           Data:  
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INFORMAÇÃO AO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 
(Artigo 13.º. do Regulamento Geral de Proteção de Dados) 

 
 

1. Identidade e contactos do responsável pelo tratamento dos dados. 

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito da presente candidatura ao procedimento 

concursal identificado na página inicial deste formulário é o Município de Alcobaça, pessoa coletiva de direito 

público n.º 506 874 249, com sede em Alcobaça, número de telefone 262 580 800 e número de fax 262 580 850, 

endereço postal na Praça João de Deus Ramos – 2461-501 Alcobaça, e endereço de correio eletrónico 

cmalcobaca@cm-alcobaca.pt. 

 

2. Contactos do encarregado de proteção de dados: 

O encarregado de proteção de dados poderá ser contactado através do endereço de correio eletrónico rgpd@cm-

alcobaca.pt. 

 

3. Finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam e fundamento jurídico para o tratamento: 

Os dados pessoais recolhidos pelo Município de Alcobaça no âmbito da presente candidatura são tratados para 

as finalidades e com o fundamento jurídico previstos nas normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria 

de procedimentos concursais para provimento de cargos dirigentes, nomeadamente o Estatuto do Pessoal 

Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, publicado pela Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Local, publicado pela Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, e o Código do Procedimento Administrativo publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, nas suas atuais redações. 

 

4. Destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais: 

Os dados têm como destinatários os elementos do júri designado para assegurar a tramitação do procedimento, 

assim como os serviços da Unidade de Pessoal, Higiene e Segurança no exercício das suas incumbências. 

 

5. Critérios utilizados para a fixação do prazo para conservação dos dados pessoais: 

O responsável pelo tratamento dos dados conserva-os pelo prazo de um ano após a cessação do procedimento 

concursal. 

 

6. Direitos do titular dos dados: 

O titular dos dados tem o direito de solicitar, ao responsável pelo tratamento, acesso aos dados pessoais que lhe 

digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser 

respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos 

dados. 

O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamações à Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(autoridade de controlo). 

 

7. Comunicação de dados pessoais: 

A comunicação de dados pessoais constitui uma obrigação decorrente da Lei n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua 

atual redação, aplicável à Administração Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

O titular dos dados está obrigado a fornecer os dados solicitados, sob pena de não ser considerada a candidatura 

por este apresentada para efeitos do procedimento concursal identificado na página inicial deste formulário. 

 
 
 
 
 
Tomei conhecimento. 

 
Alcobaça, ____ de _______________ de 20___ 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do candidato) 
 

mailto:cmalcobaca@cm-alcobaca.pt
http://www.cm-alcobaca.pt/
mailto:cmalcobaca@cm-alcobaca.pt
mailto:rgpd@cm-alcobaca.pt
mailto:rgpd@cm-alcobaca.pt

