
 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

EXMA. SENHORA 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

DO CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL 

 

 

 

____________________________________________________________________, nascido(a) 

em __ /__ /___, do sexo __________, de nacionalidade portuguesa, portador(a) do cartão de 

cidadão nº______________, válido até __ /__ /___, com o número de identificação fiscal 

____________, residente ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________, com o contacto telefónico ___________________ e o endereço 

eletrónico ____________________________________, vem por este meio candidatar-se ao 

procedimento concursal comum para constituição de reserva de recrutamento, com vista à 

contratação de _____________________________________________________ o qual se 

encontra publicitado pelo Aviso n.º __________, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 

__________, de _____/_____/_____, página ___________, vem por este meio formalizar a sua 

candidatura, entregando para o efeito a seguinte documentação: (ASSINALAR A APLICÁVEL) 

a) Requerimento de candidatura; 

b) Certificado de habilitação académica e profissional, ou outro documento idóneo, 

legalmente reconhecido para o efeito, designadamente no caso de grau académico 

obtido no estrangeiro, onde conste a nota final obtida__________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

c) Documento comprovativo da posse de cédula profissional válida; 

d) Curriculum Vitae (_______ exemplares) elaborado em modelo europeu, devidamente 

datado e assinado, com descrição das atividades desenvolvidas de forma a dar resposta 

aos parâmetros estabelecidos, com a referência e apresentação dos anexos que 

comprovam as mesmas; 

e) Outra documentação que o candidato pretenda entregar: _______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



 
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Para cumprimento do disposto no ponto 4.1 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, declaro, sob compromisso de honra, que reúno todos os requisitos exigidos no 

art.º 17º da Lei do Trabalho em Funções Públicas: 

 Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção 

Internacional ou Lei Especial; 

 Não estar inibido(a) do exercício de funções ou não interdição para o exercício 

daquelas que se propõe desempenhar; 

 Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

 Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.  

 

Data ___ / ___ / _____ 

 

 

 

O(a) Candidato(a) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 


