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Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Estremoz 

 

REQUERIMENTO 

 

(Nome do candidato) _____________________________________________________ (estado 

civil) ___________________, filho de _________________________________ e 

de__________________________________________, nascido em ____/____/_____ portador do 

C.C/B.I n.º__________________ - _____, emitido pelo arquivo de identificação de 

_____________________________ , em _____/_____/___________ , válido  até ____/___/_____ 

com o número de identificação fiscal n.º ____________________, natural 

de______________________________, residente em ___________________________________ 

__________________________________, código postal ______ - ____ ____________________, 

telefone/telemóvel n.º ______________, endereço eletrónico ______________________________, 

docente do Quadro de Agrupamento de Escolas/ do Quadro de Escola não Agrupada __________ 

__________________________________________________________________, pertencente ao 

grupo___________, disciplina de _____________________________ com a habilitação literária de 

_______________________________________________________________________________, 

vem junto de V. Ex.ª, solicitar a admissão a concurso aberto pelo Aviso n.º 826/2022, publicado no 

Diário da República n.º 10/2022, 2.ª série, de 14 de janeiro de 2022, para recrutamento e seleção 

do(a) diretor(a) do Agrupamento de Escolas de Estremoz. 

Para o efeito, anexa os seguintes documentos: 

□ Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado; 

□ Projeto de Intervenção no Agrupamento; 

□ Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde conste a categoria, o vínculo, o escalão e 

o tempo de serviço (para candidato externo ao Agrupamento); 
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□ Fotocópia autenticada, ou certidão, do documento comprovativo das habilitações literárias e 

certificados relativos à situação profissional; 

□ Declaração de consentimento para recolha e tratamento de dados pessoais. 

As provas documentais dos elementos constantes do Curriculum Vitae far-se-ão de acordo com o 

estabelecido no número 2 do artigo 22.º-A do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

□ Outros documentos: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Nestes termos, pede deferimento, 

 

_______________________, ______ de ___________________ de _______ 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do(a) requerente, conforme documento de identificação) 
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