Setor de 3º Ciclo, Concursos de Docentes e Atos Académicos
Requerimento
A. Identificação do/a Candidato/a
1. Nome:
2. Filiação Pai:

Mãe:

3 . Tipo de Documento:
4. Nascimento

Número:

Data:

Válido até:

Concelho:

Freguesia:

5 .Nacionalidade:

6. Profissão:

Endereços de contacto
7. Morada:
Localidade:

Código Postal:

País:
Email:

Telefone:

8 . Outros que considere importantes:

B. Concurso a que se candidata
9. Professor:
10. Área Disciplinar:
11. Edital n.º:

publicado na II Série do Diário n.º

de

C. Habilitações
Grau de Doutor

Ramo

Data de Conclusão
Título de Agregado

Ramo:

D. Documentos que instruem a candidatura e devem ser submetidos por via eletrónica
Na instrução da candidatura devem ser submetidos os seguintes documentos em formato não editável PDF (portable document format),
com exceção do Ponto 3, onde podem ser considerados outros formatos digitais adequados à área do concurso:
1. Documento(s) comprovativo(s) dos requisitos de admissão, designadamente a certidão dos graus e títulos exigidos
1.1) Documento comprovativo da titularidade de grau de doutor

(a)

Documento comprovativo do reconhecimento do grau, quando aplicável

(a)

1.2) Documento comprovativo da titularidade de título de agregado, se aplicável

(a)
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2. Curriculum Vitae do candidato, devidamente estruturado de acordo com os critérios e parâmetros constantes do Edital de abertura de concurso sob
pena de exclusão, e com indicação dos cinco trabalhos que o candidato considere mais relevantes, incluindo uma descrição justificativa sucinta do seu
contributo nomeadamente no que respeita à contribuição para a evolução da (s) área (s) disciplinar (res) em que é aberto o concurso.
3. Exemplar dos trabalhos mencionados no seu Curriculum Vitae.
4. Exemplar do Projeto/Relatório com referência aos elementos previstos no artigo 10.º, 11.º ou 12.º do Regulamento aplicável, mediante o concurso
em causa.
4.1.) Projeto Académico (Professor Catedrático)
4.2) Relatório sobre os conteúdos, métodos de ensino e bibliografia (Professor Associado)
4.3) Relatório sobre o desempenho científico, pedagógico e outras atividades (Professor Auxiliar)
(a)(b)
5. Declarações
(são dispensadas a(s) declaração(ões) como documento (s) a apresentar, se no ponto E do requerimento declarar, assinalando as
mesmas com um X)
- Certificado do registo criminal; Declaração do próprio que assegura a posse de robustez física e perfil psicológico adequado às funções
profissionais a desempenhar; e Comprovativo de vacinação obrigatória (antitetânica), entregues de forma autónoma; ou,
- Três declarações de honra em que o candidato ateste a veracidade da sua situação quanto ao conteúdo de cada documento mencionado; ou,
- Uma declaração de honra em que o candidato ateste a veracidade, em conjunto, da sua situação quanto ao conteúdo dos documentos
mencionados; ou,
- Indicar/completar no requerimento (a observar ponto E. Declaração), que atesta sob compromisso de honra a veracidade da sua situação
(a)(b)
quanto ao conteúdo dos documentos mencionados.
O (s) documento (s) submetido (s) deverão conter assinatura digital através do Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital.

E. Declaração
Atesto sob compromisso de honra a veracidade da situação quanto ao conteúdo dos documentos: (a)(b)
Certificado do Registo Criminal;
Declaração que assegure a posse de robustez física e de perfil psicológico adequado às funções profissionais a desempenhar;
Comprovativo de Vacinação Obrigatória (antitetânica).
Para cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do P.E. e
do Conselho de 27 de abril, presto por este meio o meu consentimento para o tratamento dos dados pessoais contidos no formulário de
candidatura e documentos entregues com a candidatura , com a estrita finalidade de tramitação do referido processo, nas suas várias
fases e até conclusão do mesmo.
Declaro que aceito que todas as comunicações que me forem dirigidas sejam efetuadas através do endereço de e-mail indicado neste
requerimento.

Atesto sob compromisso de honra que são verdadeiros os elementos ou factos constantes da
candidatura.
Data

Assinatura

NOTAS
(a) - Documentos que declara se compromete a entregar, quando aplicável, em caso de provimento, no prazo improrrogável de 10 dias úteis após a
homologação e comunicação da lista unitária de ordenação dos candidatos.
(b) - De possuir os requisitos gerais de provimento em funções públicas a comprovar com os documentos referidos, quando aplicável.

Recibo
Este documento serve de recibo quando assinado pelos Setor de Terceiro Ciclo, Concursos de Docentes e Atos Académicos,
e/ou objecto de confirmação da sua receção por e-mail dos mesmos serviços.
Data

Assinatura
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