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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 

REQUERIMENTO DE CANDIDATURA AO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Geral  

(nome do requerente) ___________________________________________________________,  

natural de________________________________ Contribuinte nº______________________  

residente em (Rua, Avenida, nº, andar) ______________________________________________ 

(localidade) __________________________________________________________________,  

(Código Postal) __________-_______, freguesia de___________________________________,  

com o telefone nº ____________________, com o telemóvel nº_______________________, 

e-mail_________________________________, nascido em ____/____/______, portador(a) 

do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º _______________________, datado de 

____/____/_______emitido pelo Arquivo de Identificação de _____________________, 

requer a V. Ex.ª que se digne a admitir a sua candidatura ao concurso público a que se refere 

o Aviso nº_______________ publicado no Diário da República nº _________ II série 

de____/____/______ juntando para o efeito os seguintes documentos:  

1) Curriculum vitae, detalhado, datado, assinado, contendo dados atualizados e devidamente comprovados, 

relativos a identificação civil, fiscal e profissional (categoria, vínculo, tempo de serviço), a formação académica e 

profissional, a experiência profissional do candidato em cargos de gestão e administração escolar, bem como 

outras informações julgadas relevantes para as funções de Diretor. 

2) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas de Nelas, em suporte de papel, com páginas numeradas e 

rubricadas e no final datado e assinado, com conteúdo original, contendo obrigatoriamente, a identificação dos 

problemas do Agrupamento, a missão, as metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem como a 

explicitação do plano estratégico a realizar no mandato;  

3) Declaração autenticada do serviço de origem onde conste o vínculo, a categoria e o tempo de serviço;  

4) Fotocópia do documento comprovativo da posse das habilitações académicas;  

5) Fotocópia do cartão de cidadão. 

6) Outros documentos:  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Pede deferimento,  

Nelas em _______ de ____________________________ de 2021  

O Requerente,  

_________________________________________________________________________  


