
 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A PROCEDIMENTO CONCURSAL 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 

1.1. Código da publicitação na BEP/DR: _______________ 

1.2. Posto(s) de trabalho a concurso: 

        1.2.1. Carreira: ____________________________________ 

        1.2.2. Categoria: ___________________________________ 

        1.2.3. Área de atividade: _____________________________ 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE QUE REALIZA O PROCEDIMENTO 

 

Nome da entidade: Instituto Politécnico de Lisboa 

Morada: Estrada de Benfica, 529, 1549-020 Lisboa 

Contactos: 217101200     email: recrutamento@sp.ipl.pt 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:__/___/_____                                                                     Sexo: __________________  

Nacionalidade:___________________ 

Nº de Identificação Civil (BI/CC): ______________________                            Validade:___/___/_______ 

Endereço Postal: _____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________   

Endereço Eletrónico:__________________________________________________________________ 

Contacto Telefónico (opcional)__________________________________________________________ 

 

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO 

 

4.1. O Candidato é detentor dos requisitos constantes no artigo 17º da LTFP1:    

   Sim            Não 

                                                           
1 
1 - Além de outros requisitos especiais que a lei preveja, a constituição do vínculo de emprego público depende da reunião, pelo trabalhador, dos seguintes requisitos:  
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;  
b) 18 anos de idade completos;  
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;  
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;  
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.  

2 - A nacionalidade portuguesa para o desempenho de funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas no n.º 2 do artigo 15.º da Constituição. 

    

 



 

 

 

       4.2. NÍVEL HABILITACIONAL 

              Menos de 4 anos de escolaridade    Bacharelato  

   

      4 anos de escolaridade  (1.º ciclo do    Licenciatura 
              ensino básico)   
                                                                                                                  

              6 anos de escolaridade (2.º ciclo do                                      Pós-graduação  
ensino básico) 
 

              9.º ano (3.º ciclo do ensino básico)                                       Mestrado 

 

11.º ano                                                Doutoramento  

 

              12.º ano (ensino secundário)                                            Curso de especialização tecnológica 

 

              Curso tecnológico /profissional/outros (nível III)* 

              *Nível III: Nível de qualificação da formação (c/ equivalência ao ensino secundário) 

 

      4.2.1. Identificação da Área da Formação Académica ou Profissional 

____________________________________________________________________________________         

     4.2.2. Identificação do Curso de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.3.  SITUAÇÃO JURÍDICO-FUNCIONAL DO TRABALHADOR 

     4.3.1. É detentor de relação jurídica de emprego público?               Sim        Não 

     4.3.2. Em caso afirmativo, indique qual a situação atual: 

            Em exercício de funções           Em licença          Em requalificação         Outra situação 

      

     4.3.3. Natureza do vínculo de emprego público:        

 
NOMEÇÃO 

Definitiva   
Transitória por tempo determinado  
Transitória por tempo determinável  

CONTRATO DE TRABALHO EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS 

Por tempo indeterminado  
A Termo resolutivo Certo  
A Termo Resolutivo Incerto  

 

    

 

  



 

 

 

4.3.4. Carreira e categoria detidas: (assinale com X) 

CARREIRAS GERAIS 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
Assistente Operacional  
Encarregado operacional  

ASSISTENTE TÉCNICO 
Assistente Técnico  
Coordenador Técnico  

TÉCNICO SUPERIOR Técnico Superior  
CARREIRAS ESPECIAIS INDIQUE QUAL _________________________________________  

 

4.3.5. Posição remuneratória detida na presente data: 

Posição_______Nível_________Valor__________________ 

 

4.3.6. Órgão ou serviço onde desempenha funções: 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.3.7. Atividade exercida na presente data: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. MÉTODOS DE SELEÇÃO 

 
Caso esteja a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto 
de trabalho em causa, ou encontrando-se em situação de requalificação que, imediatamente antes, 
tenha desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, e pretenda usar da prerrogativa de 
afastamento dos métodos de seleção obrigatórios, nos termos do n.º3 do artigo 36º da LTFP, assinale 
com X, a seguinte declaração: 

“Declaro que afasto os métodos de seleção obrigatórios, Avaliação curricular e Entrevista 
de avaliação de competências, e opto pelos métodos Prova de conhecimentos e 
Avaliação psicológica”. 

 

 

6. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

6.1. Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se 
necessita de meios / condições especiais para a realização dos métodos de seleção. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6.2. Grau de incapacidade atribuído e tipo de deficiência (comprovado através de 

apresentação de declaração emitida pelas entidades competentes) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

7. DECLARAÇÕES 

 

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas” (conforme o disposto na alínea g do nº 

1 do artigo 19º da Portaria nº 125-A/2019 de 30 de abril)  

 

Localidade:_______________________________   Data:_________________________________ 

Assinatura 

____________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTOS ANEXOS À CANDIDATURA: 

- CV    

- Certificado de habilitações   

- Declaração que comprove os requisitos constantes do ponto ii) da alínea d) do nº 1 do artigo 19º da 

Portaria nº 125-A/2019 de 30 de abril (identificação do vínculo de emprego público detido, quando exista, bem como 

da carreira e categoria de que seja titular, da posição remuneratória que detém na presente data, da atividade que executa e 

do órgão ou serviço onde exerce funções)  

- Comprovativos de formação profissional (nº de documentos:_____ )      

- Documento comprovativo da Avaliação de Desempenho dos últimos 3 anos  

 

- Outros documentos: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 


