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(A preencher pela Secção de Expediente) 

Registo: ENT-IPL/________/__________     Data: Rubrica:  
Distribuição: EDOC/________/__________     
 
Exmo. Senhor Presidente do Politécnico de Leiria, 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO DOCUMENTAL 
 

Publicitação do procedimento:
(Identificação do Edital e Diário da República ou código de oferta BEP ou da FCT) 

 

CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR POSTO A CONCURSO
 

Carreira: Docente    Categoria a que se candidata:
 
Área(s) disciplinar(es): 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome completo: 
 
 

Data de nascimento:  Sexo:                          Feminino Masculino
 

Nacionalidade:  
 

Documento de identificação:  N.º de Identificação Civil:  
(Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade/Passaporte)  
 

Morada:  
 
 

Código Postal:  Localidade:
 

Contacto telefónico:  Endereço eletrónico:
 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
Tomo conhecimento de que: 

− A recolha de dados pessoais no âmbito do presente processo de recrutamento decorre da lei, sendo lícito o seu 
tratamento, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, al. c) do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD); 

− Dada a natureza pública do processo de recrutamento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), a documentação produzida nesse âmbito é considerada documentação administrativa, sendo consultável pelos 
interessados, nos termos do regime previsto nos artigos 17.º, 65.º, 68.º, 82.º e 83.º do CPA e da Lei que regula o acesso aos 
documentos administrativos; 

− A apresentação de dados pessoais de terceiros não relevantes ao presente processo de recrutamento e a licitude 
da cedência ao Politécnico de Leiria são da responsabilidade exclusiva do candidato. 
 Rubrica:
  
REQUISITOS GERAIS – Declaração de compromisso de honra
 

Declaro, sob compromisso de honra, que reúno, na presente data, os seguintes requisitos gerais constantes do artigo 17.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: 

 18 anos de idade completos; 
 Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe 

desempenhar; 
 Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de funções; 
 Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

 Rubrica:
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REQUISITOS ESPECIAIS – Habilitações académicas
 

Designação do grau de doutor: * 

 
Data de obtenção do grau de doutor:  
 
Instituição de ensino superior que concedeu o grau: *
 
* Na língua de origem, se a instituição de ensino superior que concedeu o grau for estrangeira 
 
 [Preencher o quadro, se o grau de doutor tiver sido concedido por instituição estrangeira] 
 

Entidade portuguesa que realizou o registo do diploma estrangeiro: 
(Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto) 
 

 
Número do registo:  Data do registo:

 

 Ou 
 

Entidade portuguesa que realizou o registo do diploma estrangeiro: 
(Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, conjugado com a Portaria n.º 29/2008, de 29 de janeiro) 
 

 
Número do registo:  Data do registo:

 

Ou 
 

Instituição de ensino superior que concedeu a equivalência ou o reconhecimento do grau:  
(Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho) 
 

 
Data da concessão de equivalência ou do reconhecimento:
 

 

 
Identificação do ramo/especialidade do doutoramento:

__________________________________________ 

(Se aplicável) 
Título de especialista atribuído em: 
 
Identificação da área do título de especialista: especialista:
 
Instituição de ensino superior que atribuiu o título:

__________________________________________ 

(Se aplicável) 
Título académico de agregado atribuído em: 
 
Identificação do ramo/especialidade de agregação: 
 
Instituição de ensino superior que atribuiu o título:
 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Declaro, sob compromisso de honra, que são verdadeiros os elementos e factos constantes da minha candidatura, 
assumindo a responsabilidade pela correção das informações nos termos precisos em que foram por mim prestadas na 
presente candidatura. 
 Rubrica:
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (se aplicável) 

 
Instituição onde exerce ou exerceu funções: 

 
(Se aplicável) 

Categoria atual: 
 
NOTIFICAÇÕES  

 
Ao abrigo das disposições dos n.os 1 e 2 do artigo 57.º do CPA, declaro que aceito ser notificado, no âmbito do presente 
concurso, nos termos previstos no artigo 8.º do Despacho n.º 10990/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
127, de 2 de julho,  indicando  para o efeito os endereços postal e de correio eletrónico supra, garantindo as condições para 
a correta receção das notificações pelas referidas vias. 

Sim: Não: 
 
Nota: Durante o processo de concurso cumpre ao candidato a monotorização frequente do endereço de correio eletrónico facultado no momento da 
candidatura, incluindo a caixa de correio eletrónico não solicitado (Spam), de forma a ter conhecimento de todas as notificações. 
 

 
O candidato anexa ao presente formulário de candidatura os seguintes documentos:  
(Os documentos a apresentar devem ser legíveis e apresentados em ficheiro único não editável pdf em suporte digital CD/DVD/PEN) 
 
Fotocópia do(s) certificado(s) de habilitação(ões) académica(s)
 
Fotocópia do certificado comprovativo do título de especialista 
 
Fotocópia da carta de agregação 
 
Curriculum vitae (um exemplar)
(datado e assinado, organizado de acordo com os critérios de seleção e seriação e do sistema de avaliação e classificação final constantes do edital)

 
Comprovativos dos factos indicados no curriculum vitae (um exemplar)
 
Listagem de documentos entregues (com nome do ficheiro associado)
 
Outros documentos: 

 
 
 

 
Data:  

 
Assinatura do candidato 
 (conforme documento de identificação) 
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