Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração
Do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.
Rua Camilo Castelo Branco, 140
2910-446 Setúbal

(nome)
________________________________________________________________________,
estado civil ____________________, sexo ________________, nascido(a) em _____/_____/____,
natural de ___________________________________, portador(a) do bilhete de identidade/cartão do
cidadão
n.º
__________________,
válido
até
____/___/_____,
residente
em
________________________________________________,
localidade ____________________,
código postal _____-____, contacto telefónico n.º _______________, portador(a) do endereço de
correio
eletrónico
para
notificações
no
âmbito
do
presente
processo:
_____________________________________@_________________________ . Atualmente exerce
funções no estabelecimento/serviço ________________________________________, na carreira de
______________________________, profissão _________________________, com o vinculo de
________________________________________________.
Vem requerer a V/Ex.ª que se digne admiti-lo(a) ao procedimento concursal aberto pelo Centro
Hospitalar de Setúbal, EPE para a categoria de Técnico Superior das áreas Diagnóstico e Terapêutica
Especialista, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 110/2017 e no Decreto- Lei n.º 111/2017, ambos
de 31 de agosto, e demais legislação complementar, com autorização ministerial nos termos do
Despacho n.º 9656/2020 dos Ministros do Estado e das Finanças e do Secretário de Estado Ajunto e da
Saúde, aberto pelo Aviso n.º 378/2021, publicado no Diário da Republica nº 4, 2ª Serie, de 07.01.2021.
A presente candidatura respeita à especialidade/profissão de ____________________________,
identificada no citado Aviso pela letra _____.

Para os devidos efeitos, junto anexo os seguintes documentos:
- ____ (___) Documento comprovativo de cédula profissional válida na área de exercício profissional a
que respeita o concurso;
- ____ (___) Declaração comprovativa da situação/vínculo profissional, onde consta a carreira/categoria
que integra, posicionamento remuneratório e tempo de serviço na categoria detida;
- ____ (___) Declaração comprovativa das avaliações de desempenho referentes ao último sexénio;
- ____ (___) Exemplar do curriculum vitae datado e assinado;
- ____ (___) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que
se encontra relativamente a cada um dos requisitos previstos e exigidos no artigo 17º da Lei Geral do
Trabalho em funções públicas;
- ____ (___) Outros Documentos (descriminar):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Declaro consentir, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, e no âmbito do
presente procedimento, na reprodução do cartão de cidadão, ou documento equivalente, em fotocópia.
(Junta copia do CC)

Mais, declaro consentir que as comunicações e as notificações efetuadas no âmbito do presente
procedimento, com exceção da prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, sejam enviadas para o endereço de correio eletrónico por mim indicado

Declaro serem verdadeiros os factos constantes na presente candidatura.

_____/______/_________
Pede deferimento

___________________________________________________
(Assinatura)

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
- Artigo 17º da Lei do Trabalho em Funções Publicas

Declaro sob compromisso de honra que, para além de outros requisitos especiais que a lei preveja, que
reúno os requisitos abaixo indicados:

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.

Data ____/ ___/ _____

Assinatura _______________________________________________________

