
 
 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO PARA PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE 

TRABALHO EM ASSISTENTES OPERACIONAIS  

(2 CANTONEIROS DE ARRUAMENTOS) 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 REFERENTES ÀS CANDIDATURAS 

 

Documentos a apresentar na altura da candidatura 

 

– Requerimento (formulário-tipo, obrigatório) 

–  Certificado de Habilitações (documento autêntico ou autenticado) 

– Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 

–  Fotocópia do Cartão de Contribuinte 

–  Comprovativo do cumprimento das leis de vacinação obrigatória (fotocópia do 

cartão de vacinas) 

–  Certificado do Registo Criminal 

–  Curriculum vitae, detalhado, actualizado, datado e assinado 

– Declaração sobre robustez física e perfil psíquico (modelo que se anexa) 

 

 

 N.B. – Apenas para candidatos que possuam relação jurídica de emprego público 

Os candidatos que possuam relação jurídica de emprego público, têm de entregar 

declaração emitida pelo serviço público a que se encontram vinculados, devidamente actualizada 

(reportadas ao prazo para apresentação de candidaturas), em que conste a natureza da relação 

jurídica de emprego público, a carreira e categoria em que se encontram inseridos, as últimas três 

menções de avaliação de desempenho e a descrição das actividades/funções que exercem. 

 

 

 

 



 
 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

(Robustez Física e Perfil Psíquico – DL 242/2009, de 16/09) 

 

 

 Nome completo ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________, 

nascido (a) a ______/______/_________, de nacionalidade _______________________________, 

número de Identificação Fiscal ___________________________, residente em 

_______________________________________________________________________________, 

Código Postal ________, Localidade _________________________________________________, 

Concelho de _________________________________, telefone _________________________, 

telemóvel _____________________, endereço electrónico _______________________________,  

DECLARA, sob compromisso de honra, de harmonia com as disposições previstas no 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 242/2009, de 16 de Setembro e do exigido no  respectivo aviso 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 175, datado de 12 de Setembro de 2011 e Diário da 

República n.º 191, 2.ª série de 04 de Outubro de 2011, que possui robustez física e perfil psíquico 

indispensáveis ao exercício das funções públicas.   

 

_____________________________, _____ de ____________ de 2011. 

 

O(a)  Candidato(a), 

 

_________________________________________________ 

 

 

 


