
Município 

 

 

Praça do Município    3430-909 Carregal do Sal    Tlf: (+351) 232 960 400    Email: geral@cm-carregal.pt    NIF: 506684920 
 

P
á
g
in
a

 1
 d
e

 2
 

NOTA INFORMATIVA 
 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
Auxiliar de Serviços Gerais 

 
REQUERIMENTO E JUNÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
1 – Os concorrentes terão de utilizar o formulário que se encontra 

publicitado no site do Município de Carregal do Sal. 

2 – As candidaturas (requerimento e respetivos documentos) deverão 

preferencialmente ser enviadas por email: geral@cm-carregal.pt ou por 

correio, registado com aviso de receção, para Município de Carregal do Sal, 

Praça do Município, Apartado 90, 3430-909 Carregal do Sal, até ao termo do 

prazo. 

3 – É admissível o preenchimento e entrega de documentos de forma 

presencial, por prévia marcação , para o telefone 232 960 401. 

4 – Os documentos que devem acompanhar os requerimentos são os 

seguintes: 

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;  

b) Fotocópia(s) legível(is) do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão e 

do cartão de contribuinte, contendo a seguinte declaração: “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”;  

c) Certificado de registo criminal e comprovativo do cumprimento das leis de 

vacinação obrigatória; 

d) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, devidamente datado, assinado e 

acompanhado de comprovativos dos factos neles alegados, designadamente 

a formação e experiência profissional na área da candidatura. 

 

5 – Notas:  

5.1 - Caso os concorrentes não consigam, em tempo útil, entregar algum dos 

documentos atrás mencionados (exemplo: certificado do registo criminal), 

por motivos alheios à sua vontade, deverão fazer declaração sob 

compromisso de honra de que se comprometem a fazer essa entrega logo 

que lhe seja possível.  
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5.2 – Anexa-se o modelo-tipo de declaração. 

 

5.3 – O presente esclarecimento não dispensa a leitura integral do documento 

original. 

 

Carregal do Sal, 11 de maio de 2020. 

 

O Júri, 

 

 

 

 (Documento a que alude o 5.2) 

 

DECLARAÇÃO 

Eu abaixo-assinado (a) ______________________________________________ 

portador(a) do Cartão de Cidadão n.º _________________________, válido até 

____/_____/______, contribuinte fiscal número _________________, residente na Rua 

_______________________ na localidade de _____________________________________, 

Freguesia de ____________________________, Concelho de _______________________,  

DECLARO SOB COMPROMISSO DE HONRA, que por razões alheias à minha 

vontade, não me foi possível obter o(s) documento(s) a seguir mencionado(s), no 

âmbito do procedimento concursal a que me estou a candidatar, publicitado na BEP 

sob o n.º OE 202005/0145. 

 - _____________________________________________________________ 

 - _____________________________________________________________ 

  - _____________________________________________________________ 

Mais declara que se compromete a entregar o(s) documento(s) em causa 

logo que lhe seja possível obtê-lo. 

Por ser verdade passo a presente declaração que assino conforme o meu 

Cartão de Cidadão. 

_______________________________, _____ de ______________________ de 2020. 

O(a) Declarante, 

 

___________________________________________________ 
 


