DGEstE – DSRAlentejo
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE BEJA – 135021
SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO DE GOUVEIA - 404627

CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO
REQUERIMENTO PARA CANDIDATURA À ELEIÇÃO DE DIRETOR

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Geral Transitório
(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 fixo nº
_____________________ , telefone móvel nº __________________ e endereço eletrónico
_______________________________________________________ , possuidor de:
(habilitações académicas)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ e
(habilitação profissional)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
com classificação profissional de ____ valores, Professor/a do Agrupamento ___________________ ,
de ______________(localidade), do grupo de docência _______ , ____________________________ ,
tempo de serviço: _____ anos, _____ meses, ________ dias, solicita a V.Exª a admissão ao concurso,
aberto pelo aviso de abertura nº4847/2014 publicado no Diário da República, 2ª série, nº70, de 9 de
abril de 2014, para recrutamento e eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas nº1 de Beja,
juntando para o efeito _________ documentos, que descrimina no verso desta folha.

Pede deferimento,
Beja, ____ de Abril de 2014

O/A candidato/a
________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO
REQUERIMENTO PARA CANDIDATURA À ELEIÇÃO DE DIRETOR
Declaração e comprovativo de entrega de documentos

Declaro que, para os efeitos supra, entreguei os seguintes documentos:
Nº
Descrição dos documentos
1
Curriculum vitae
1
Projeto de Intervenção
1
Fotocópia do BI/CC
1
Fotocópia do Cartão de Contribuinte
Fotocópia dos Certificados de habilitações académicas
1
Fotocópia do Certificado de Habilitação Profissional
Fotocópia dos Certificados de formação profissional
1
Declaração dos serviços de origem relativos á situação atual do candidato
Prova documental dos elementos do curriculum, não referidos acima

Nº de pág.

Outros elementos:

Beja, ____ de __________ de 2014
O Requerente,
__________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro que, para os efeitos supracitados, recebi do requerente, na mesma data, os documentos
acima referidos.

A Comissão Permanente
________________________________________

