
Representante da República para a Região Autónoma da Madeira 

 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 

PROCESSO N.º 
(A preencher pelos serviços) 

 

 

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 

 

1. Nome completo:                          

                                  

 

2. Data de nascimento:   -   -     

 

3. Sexo:   Masculino    Feminino  

 

4. Nacionalidade:                  

 

5. Documento de identificação:   BI    CC            
                   

                Número:              

 

6. N.º de Identificação fiscal:          

 

7. NISS:             

 

8. Morada:                             
                   

Código Postal     -      Localidade            

 

9. Telefone:            10. Telemóvel:          

 

11. Endereço electrónico:                        



 

 

NÍVEL HABILITACIONAL 

 

Assinale o quadrado apropriado: 

12. Escolaridade obrigatória*    13. Acima da escolaridade obrigatória*   

* Em função da data de nascimento do candidato. 

 

14. Indique os cursos e/ou as ações de formação que considere mais relevantes (sem 

prejuízo de acrescentar outra informação no curriculum vitae): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

SITUAÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL DO CANDIDATO 

 

15. Titular de relação jurídica de emprego público?    Sim    Não  

 

Em caso negativo, passe diretamente para a questão n.º 23 deste formulário. Em caso 

afirmativo, especifique qual a sua situação: 

         Definitiva  

16. Nomeação   Transitória por tempo determinado  

         Transitória por tempo determinável  
 

         Tempo indeterminado  

17. Contrato   Tempo determinado   

         Tempo determinável  
 

         Em exercício de funções  

18. Situação atual 
 Em licença  

 Em SME  

         Outra  

 

19. Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções: 



______________________________________________________________________ 

 

20. Carreira e categoria detidas: 

______________________________________________________________________ 

 

21. Atividade exercida ou que por último exerceu no órgão ou serviço: 

______________________________________________________________________ 

 

22. Avaliação de desempenho nos últimos três ciclos avaliativos: 

Ano    Menção quantitativa  

Ano    Menção quantitativa  

Ano    Menção quantitativa  

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS 

 

23. Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se 

candidata (sem prejuízo de acrescentar outra informação no curriculum vitae): 

Funções 
Data 

Início Fim 

   

   

   

   

 

24. Outras funções e atividades exercidas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS E DOCUMENTAÇÃO 



 

25. Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique 

se necessita de meios / condições especiais para a realização dos métodos de 

seleção: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

26. Documentos que anexa à candidatura: 

Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão  

Curriculum vitae detalhado  

Documentos comprovativos dos factos invocados no curriculum vitae  

Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias exigidas  

Declaração prevista no Ponto 4.3(iv) do Aviso de Abertura  

Outros documentos:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÕES DO CANDIDATO 

 

27. O candidato que esteja a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como o candidato 

em situação de valorização profissional que, imediatamente antes, tenha 

desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade e que pretenda usar da 

prerrogativa estabelecida no artigo 36.º, n.º 3, da LTFP, deve assinar a seguinte 

declaração: 

«Declaro que afasto os métodos de seleção ‘Avaliação Curricular’ e ‘Entrevista de 

Avaliação de Competências’ e opto pelos métodos de seleção ‘Prova de 

Conhecimentos’ e ‘Avaliação Psicológica’.» 

_______________________________  | ____________ 

(Assinatura)      | (Data) 

 



28. O candidato que, até à data limite para apresentação das candidaturas, reúna os 

requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP, a saber, ter nacionalidade portuguesa, 

quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial, 

ter 18 anos de idade completos, não estar inibido do exercício de funções públicas 

ou interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar, possuir a 

robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções e ter 

cumprido as leis de vacinação obrigatória, deve assinar a seguinte declaração: 

«Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP.» 

_______________________________  | ____________ 

(Assinatura)      | (Data) 

 

29. O candidato que pretende apresentar a sua candidatura, nos termos do artigo 19.º, 

n.º 1, al. g), da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, assina a seguinte declaração: 

«Declaro que os factos constantes da candidatura são verdadeiros.» 

_______________________________  | ____________ 

(Assinatura)      | 


