
 

 

 

 

REQUERIMENTO – CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 

 

 

Exma. Senhora  

Professora Doutora Helena Canhão 

Diretora da FCM |NMS 

Campo Mártires da Pátria, 130 

1150-056 Lisboa 

 

________________________ (nome), nascido(a) em __/__/____, 

nacionalidade_______________, portador(a) do bilhete de identidade/cartão do cidadão 

n.º________________, contribuinte n.º ________________, beneficiário(a) da Segurança Social 

n.º________________, residente em______________________ 

_______________________________________, localidade _____________, código postal 

_______-_____, telefone n.º_______________, telemóvel n.º _______________, endereço de 

correio eletrónico para notificações, no âmbito do presente processo 

_________________________@________.___, com vínculo _______(CTFP), na carreira 

____________ e categoria ______________, na posição remuneratória ___________, executa 

a atividade _________________________________ no 

______________________(órgão/serviço, onde exerce funções), vem requerer a V/Ex.ª que se 

digne admiti-lo(a) ao procedimento concursal, com vista à promoção de profissionais em 

exercício de funções na Faculdade de Ciências Médicas|NOVA Medical School, da 

Universidade NOVA de Lisboa  , para a categoria de Técnico Superior das áreas Diagnóstico e 

Terapêutica Especialista de Cardiopneumologia, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 

110/2017 e no Decreto Lei n.º 111/2017, ambos de 31 de agosto, e demais legislação 

complementar, com autorização reitoral de 17-12-2021, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 15968, 

de 11/08/2022, publicado em Diário da República e Oferta BEP n.º OE202208/0409, de 

12/08/2022. 

REF: _____________________________________________________________________.  

 

Para os devidos efeitos, junto anexo os seguintes documentos: 

□ Exemplar do Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado; 

□ Documento comprovativo da posse de cédula profissional válida na área de exercício 

profissional a que respeita o posto de trabalho a concurso; 

□ Documento comprovativo do vínculo de emprego público ou documento 

comprovativo do preenchimento dos requisitos necessários para esse vínculo; 

□ Declaração comprovativa das avaliações de desempenho referentes ao último sexénio; 



 

□ Certificado de habilitação académica, ou de outro documento idóneo legalmente 

reconhecido para o feito, designadamente no caso de grau académico obtido em país 

estrangeiro; 

□ Outros documentos _____________________________________________ 

 

□ Declaro, sob compromisso de honra que reúno os requisitos previstos no artigo 17.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho. 

 Sim Não 

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por 
convenção internacional ou por lei especial; □ □ 

b) 18 anos de idade completos; □ □ 

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar; □ □ 

d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; □ □ 

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. □ □ 

□ Declaro que são verdadeiras as informações prestadas na presente candidatura. 

□ Declaro que tomei conhecimento que a submissão da minha candidatura envolve o 

tratamento de dados pessoais, para o qual é exigido o meu consentimento expresso, nos 

termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (EU)2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016. 

Nestes termos, manifesto expressamente o meu consentimento, para o tratamento dos meus 

dados e documentos pessoais no âmbito do referido procedimento concursal aberto na 

Faculdade de Ciências Médicas|NOVA Medical School, da Universidade NOVA de Lisboa 

podendo esta entidade logo que finalizado e concluído o procedimento concursal, inutilizar ou 

destruir o meu processo de candidatura e todos os documentos anexos, se não os reclamar ou 

solicitar a sua devolução por escrito volvidos trinta dias úteis. 

 

 

(Data) 

 Pede deferimento de V/Ex.ª  

 

____________________________________ 

(Assinatura) 

 


