ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO, SINES
CONSELHO GERAL
REQUERIMENTO PARA CANDIDATURA À ELEIÇÃO DE DIRETOR
Exma. Srª Presidente do Conselho Geral:
Nome_____________________________________________________________________________,
nascido/a em _____/_____ /______, portador/a do BI/CC Nº_________________, emitido pelo
Arquivo de ______________________ em _____/_____ /______, válido até _____/_____ /______ e
do cartão de identificação fiscal Nº______________________, natural da freguesia de
__________________________________,

concelho

de

_____________________________________, distrito de ___________________________, estado
civil

_____________________________,

residente

em

____________________________________________, código postal ________- ______, contactável
através

de

telefone

Nº

___________________

e

endereço

eletrónico

____________________________________________________________, possuidor de habilitações
académicas_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e habilitações profissional
__________________________________________________________________________________,
Professor/a

do

(1)

______________________________________________,

_______________________________________________________do
_________________________,

grupo

___________________________________,

de
tempo

de

(2)

docência
de

(3)

serviço

___________________________.
Solicita a V. Exma. a admissão ao concurso, aberto pelo aviso de abertura nº _____________
publicado no Diário da República, 2ª Série, nº ___________, de ________ de ___________________
de 20_____, para recrutamento e eleição do Diretor da Escola Secundária Poeta Al Berto, Sines,
juntando para o efeito _________ documentos, que discrimina no verso desta folha.

Pede deferimento,
Sines, ______de ________________ de 20____
O Candidato
__________________________________
(assinatura, conforme BI/CC)
(1) Quadro de Agrupamento de Escola/Quadro de Escola Não Agrupado/Quadro de Zona Pedagógica/Contratado(o).
(2) Nome do Agrupamento de Escolas/Escola Não Agrupada.
(3) Número e designação do grupo de docência.
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ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO, SINES
CONSELHO GERAL
REQUERIMENTO PARA CANDIDATURA À ELEIÇÃO DE DIRETOR
DECLARAÇÃO E COMPROVATIVO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Declaro que, para os efeitos supra, entreguei os seguintes documentos:
N.º
1
1
1
1
1
1

Descrição dos documentos

N.º de Pág.

Curriculum Vitae
Projeto de Intervenção
Fotocópia de BI/CC
Fotocópia do Cartão de Contribuinte
Fotocópia dos Certificados de habilitações académicas
Fotocópia do Certificado de habilitação profissional
Fotocópia dos Certificados de formação profissional
Declaração dos serviços de origem relativos à situação atual do candidato
Prova documental dos elementos do curriculum, não referidos acima:

Outros elementos:

Sines, ______de ________________ de 20____
O Requerente
__________________________________

Declaro que, para os efeitos supracitados, recebi do requerente, na mesma data, os documentos acima
referidos.

A Presidente do Conselho Geral
__________________________________
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