Município de Mesão Frio

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL DE REGULARIZAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS
_________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Código da publicitação do procedimento

Código de candidato
A preencher pela entidade
empregadora

CARATERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
Carreira __________________________Categoria________________________________
Área de atividade ________________________________

1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:

Data de nascimento:

Sexo:

Masculino

Nacionalidade:

Nº de Identificação Fiscal:
Morada:

Código Postal:

-

Localidade:

Concelho de residência:

Telefone:

Telemóvel:

Endereço eletrónico:
Decisão de reconhecimento de vínculo precário:
Divisão Administrativa e Financeira
Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 432
5040-310 Mesão Frio
Telf.: 254890100 Fax: 254890109
Email: recursoshumanos@cm-mesaofrio.pt
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Feminino
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2. NÍVEL HABILITACIONAL
Assinale o quadrado apropriado:

01 Menos de 4 anos de escolaridade
02

4 anos de escolaridade
ciclo do ensino básico)

(1.º

03

6 anos de escolaridade
ciclo do ensino básico)

(2.º

08 Bacharelato
09 Licenciatura
10 Pós-graduação

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

11 Mestrado

05 11.º ano

12 Doutoramento

06 12.º ano (ensino secundário)

13

07

Curso tecnológico /profissional/
outros (nível III)*

Curso de especialização
tecnológica

99 Habilitação ignorada

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

2.1 Identifique o curso e /ou área de formação:

Código HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
2.2 Indique cursos de pós – graduação, mestrado ou doutoramento:

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FUNÇÕES EXERCIDAS
3.1 Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata:
Funções
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Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 432
5040-310 Mesão Frio
Telf.: 254890100 Fax: 254890109
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Data

Data

Início

Início

2

Fim
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3.2 Outras funções e atividades exercidas:

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO

“ Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17º da Lei 35/2014, de 20/06 e, se for o caso,
os requisitos exigidos na subalínea v) da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º da Portaria n.º 83-A
/2009 de 22/01”, na sua atual redação.

Sim

Não

5. NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1 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. DECLARAÇÃO ( f), nº 1 do artigo 27.º, da Portaria n.º 83-A /2009 de 22/01 ), na sua atual redação
“
“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.

Localidade:

Data:

Assinatura
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Documentos que anexa à candidatura:

Currículo

Outros:

Certificado de habilitações
Comprovativos de formação
(Quantidade ____ )

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais fornecidos são utilizados e guardados pelo Município de Mesão Frio tendo como única finalidade o exercício de atribuições legais da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01 (regula a
tramitação do procedimento concursal para o exercício de Funções Públicas e nas Autarquias Locais) e Lei n.º 35/2014, de 20/06 (Lei Geral do Trabalho e Funções Publicas). Informa-se que todos os
trabalhadores do Município de Mesão Frio estão obrigados ao dever de sigilo e que esses dados serão eliminados em todos os suportes eletrónicos quando deixarem de ser necessários para o exercício
das referias atribuições legais.
Esclarece-se que o tratamento dos dados pode implicar a comunicação da sua identidade ao serviço com competência inspetiva do ministério que dirige, superintende ou tutela o empregador público.
Em cumprimento da Lei n.º 67/98, de 26/10 (Lei da Proteção dos Dados Pessoais) e atento ao disposto no Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016
(Regulamento Geral da Proteção de Dados), o Município de Mesão Frio carece do consentimento prévio e inequívoco do titular dos dados pessoais dos candidatos para efeitos de apreciação e
tramitação das candidaturas apresentadas, pelo que, deverá assinalar no quadro abaixo, o seu consentimento expresso:

“Autorizo o tratamento e a guarda dos meus dados pessoais para efeitos do exercício das atribuições cometidas ao Município de Mesão Frio pela Portaria 83-A/2009, de 22/01 e Lei n.º
35/2014, de 20/06, no âmbito do recrutamento de pessoal para o exercício de Funções Públicas e nas Autarquias Locais, bem como a transmissão desses dados ao serviço com competência inspetiva do
ministério que dirige, superintende ou tutela o empregador público”.
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