
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO

Requerimento de Admissão - Procedimento Concursal de Eleição de Diretor(a)

Exma. Senhora Presidente do Conselho Geral

do Agrupamento de Escolas José Estêvão

Nome:____________________________________________________________________________

Naturalidade:  ______________________________________________

Data de Nascimento: ____ /____ / ______ C.C. nº: ________________ Validade ____/ ____/ _____

Número de Identificação Fiscal: _________________________

Residência:________________________________________________________________________

Código Postal: ___________ - _______ Localidade: _______________________________

Telemóvel: _______________________________

Email: _____________________________________________________________________

Possuidor de (habilitações académicas ) _____________________________________________

________________________________, e (habilitação profissional) __________________________

com classificação profissional de____ valores, professor/a do(1)_____ , de (2) __________________

____________________ do grupo de docência(3) ________________________________________,

_______ tempo de serviço , solicita a V.Ex.ª a admissão ao concurso, aberto pelo aviso de abertura

n.º7488/2022, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º72, de 12 de abril de 2022 , para

recrutamento e eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas José Estêvão, juntando para o efeito

documentos, que discrimina no final e no  verso desta folha.

(1) Quadro de Agrupamento de Escolas/ Quadro de Escola Não Agrupada/ Quadro de Zona

Pedagógica/ Contratado(a)

(2) Nome do Agrupamento de Escolas/ Escola Não Agrupada

(3) Número e designação do grupo de docência



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO

Conforme o ponto 3 do Aviso de Abertura anexam-se os seguintes documentos:

□ Curriculum Vitae, Modelo Europeu;

□ Projeto de Intervenção no Agrupamento;

□ Declaração autenticada pelo serviço de origem, contendo a informação da categoria, vínculo,

escalão e tempo de serviço (exceto se o requerente pertencer ao quadro do Agrupamento de

Escolas José Estêvão);

□ Fotocópia dos Certificados de Habilitações Académicas devidamente autenticadas;

□ Declaração de consentimento informado para o procedimento concursal para a eleição do Diretor

do Agrupamento de Escolas José Estêvão;

□ Prova documental dos elementos do Curriculum, não referidos acima;

□ Outros elementos devidamente comprovados considerados relevantes para apreciação da

candidatura;

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________

Pede deferimento,

AEJE, _____ de ____________________ de 2022.

O(A) Candidato(a),__________________________________________________________


