REQUERIMENTO PARA CANDIDATURA À ELEIÇÃO DE DIRETOR
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA MAIOR
– Viana do Castelo –
CONSELHO GERAL
Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior

(Nome)_____________________________________________________________________________,
natural de ___________________________________, nascido/a em ____/____/_____, portador/a do
BI/CC

n.º

_________________________,

datado

de

____/____/______,

emitido

por

_________________________, válido até ____/____/_____ e do cartão de identificação fiscal n.º
________________________, natural da freguesia de ___________________________, concelho de
_____________________________, distrito de _______________________________, (estado civil)
_______________________, residente em (Rua, Av.)_________________________________________
_______________________________ n.º ____, (localidade) ___________________________________
(código postal) _______-______ _____________________, contactável através de telefone fixo/móvel
n.º__________________ e-mail _____________________________________________, possuidor de
(habilitações literárias) ________________________________________________________________e
(habilitação profissional) _______________________________________________________________,
classificação profissional de ______ valores, professor/a doi ___________________________________
_______________________ deii_____________________________________________do grupo de
docênciaiii ______,____________________________________, tempo de serviço ___ anos, ___ meses,
___ dias, solicita a V. Ex.ª a admissão ao concurso, aberto pelo aviso de abertura n.º_______, publicado
no Diário da República, 2ª Série, n.º _____, de ___ de __________ de 2022, para recrutamento e eleição
do Diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, anexando para o efeito os seguintes
documentos (em suporte papel e digital):
Curriculum Vitae
Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior
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Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de cidadão
Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde conste a categoria, o vínculo, o escalão e o
tempo de serviço do candidato
Fotocópia, autenticada pelo serviço de origem, do documento comprovativo das habilitações
literárias
Fotocópia, autenticada pelo serviço de origem, da habilitação específica para o cargo a que se
candidata
Fotocópia dos certificados de formação profissional realizada
Outros documentos: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pen com toda a documentação em formato pdf

Pede deferimento,
Viana do Castelo, _______ de ___________________ de 2022

O candidato (Assinatura, conforme BI/ CC),
___________________________________________________________________________

Quadro de Agrupamento de Escolas/Quadro de Escola Não Agrupada/Quadro de Zona Pedagógica/Contratado(a)
Nome do Agrupamento de Escolas/Escola Não Agrupada
iii Número e designação do grupo de docência
i

ii
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