
 
REQUERIMENTO 

 
 
 

 
 
 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Filiação: ____________________________________   e____________________________________________________ 

 

 

Data de Nascimento: _____ / ________ / _____ Naturalidade: ____________________________ 

 

 

B I/CC Nº: ____________________________________        Arquivo: __________________________ 

Data de emissão: : _____ / ________ / _____           Validade: : _____ / ________ / _____     

NIF: ______________________________________________    

 

 

Residência: _______________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ________ Localidade: _____________________________________________  

Telefone: _______________________________Telemóvel: _____________________________________     

Endereço Eletrónico: ___________________________________________________________________ 

 

 

Habilitações Literárias: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Situação Profissional: _____________________________________________________________________________ 

 

Requer a V. Exª a admissão ao concurso aberto, pelo aviso n.º ____/2015, publicado no Diário da 
República, 2ª série, n.º __, datado de __ de _______ de 2015, para eleição do(a) Diretor(a) do 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém.  
Para o efeito anexa os seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae, modelo europeu, detalhado, datado, assinado e atualizado, onde 
constem, as habilitações literárias, a formação profissional que possui e as funções que 
tem exercido; 

b) Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, contendo 
identificação de problemas; define a missão, as metas e as grandes linhas de orientação da 
ação, bem como a explicação do plano estratégico a realizar no mandato; 

c) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão e do documento de 
Identificação Fiscal; 

d) Declaração do serviço de origem, onde conste a categoria, vínculo e tempo de serviço; 
e) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias; 
f) Prova documental da qualificação exigida nos números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto- 

Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012 de 2 de julho. 

g) Prova documental exigida no número 2 do artigo 22.º-A do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 
de julho. 
 

_________________________, _______ de _________________ de 2015 
Pede deferimento 
 
O/A Candidato/a: 
 

__________________________________ 

Ex.ª Senhora 

Presidente do Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Santiago do Cacém  

Estrada de Santa Cruz 

7540-121 Santiago do Cacém 

 


