
Nome completo

Telefone                                                          E-mail (*)

Carreira Categoria

Área Funcional 

detentor/a de (indicar as habilitações literárias)

possuidor/a de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, constituída por contrato de trabalho em 
funções públicas, a desempenhar funções no/a (indicar o serviço/organismo a que pertence)

com a posição e o nível remuneratórios requer a V. Ex.ª se digne admiti-lo/a 

ao procedimento de mobilidade na categoria para (indicar a carreira e a categoria a que se candidata)

/          / com a OEa que se refere a oferta publicada na Bolsa de Emprego Público, em

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Penamacor

MUNICÍPIO  DE PENAMACOR / CÂMARA MUNICIPAL
Praça do Município /  6090-543 Penamacor
Tel.: 277 394 106 / Fax: 277 394 196  
secretaria.gap@cm-penamacor.pt

CANDIDATURA 
A PROCEDIMENTO 
DE MOBILIDADE 
NA CATEGORIA

Os dados recolhidos são os estritamente necessários 
para a instrução do pedido formulado, e serão 
tratados em observância do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados.

ANEXA OS DOCUMENTOS SEGUINTES:

Currículo profissional

Comprovativo do requisito habilitacional exigido

Declaração comprovativa da titularidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com indicação da carreira, categoria  
e posição remuneratória.

Outros. Indique quais:

Penamacor           /          / Pede deferimento
(Assinatura do/a candidato/a)

* Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 63.º do Código do 
Procedimento Administrativo - CPA, a indicação do endereço de correio 
eletrónico permite à Câmara Municipal de Penamacor proceder às 
notificações no âmbito deste processo para este endereço.

Declaro que são verdadeiras as declarações acima prestadas

Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 8° da Lei 12-A/2008, de 27 /02 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.

SIM NÃO
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