
Exmo.Sr. 

Presidente do Conselho de Administração 

dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra 

 

(Nome) ___________________________, (Estado Civil) _____________, nascido (dia) _____ de 

________ de 19__, na freguesia de ___________, do Concelho de __________, filho de 

______________________ e de ____________________, portador do Cartão de Cidadão n.º 

_________________, com o número de Identificação Fiscal__________________, com 

residência na ___________________________________________,telemóvel 

n.º_____________ e endereço de correio eletrónico______________________; 

REQUER a V. Ex. a admissão ao procedimento concursal para recrutamento do cargo de direção 

******* de **.º grau, correspondente  ao lugar de ************** - artigo **.º da Estrutura 

**** dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, publicado no aviso n.º 

*****/20** (ref.ª **/20**), do Diário da República, 2.ª série (Parte J1), n.º ***, de **/**/20**, 

e oferta de  emprego  n.º OE*****/****, publicada na Bolsa de Emprego Público em 

**/**/20**. 

 

1. O requerente é titular de uma relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao mapa de pessoal 

do(a) ********: (caso aplicável) 

a) Ingressou nos ______________________(Entidade) e na Função Pública em __________, 

como _________(Carreira /Categoria): tem __ anos e ___ meses completos de antiguidade na 

Função Pública; 

b) Ingressou na carreira de Técnico Superior em __________de 20___- tem __ anos e ___ meses 

completos de antiguidade na carreira de Técnico Superior (na área de ___________); 

c) Exerceu o cargo de ___________________________, em regime de _________________, 

desde ______________·-tem __ano e __meses completos no exercício do cargo. 

d) Exerce atualmente o cargo de________________, em regime de ____________, desde 

______________·-tem __ano e __meses completos no exercício do cargo. 

2. Possuo as habilitações académicas e profissionais exigidas para o desempenho da função ao 

qual me candidato: Licenciado em ______________ pela Universidade ___________, com a 

média final de _____________; Pós-Graduado em ________________________ pela Faculdade 

__________________, com a média final de _____. 

3. Declaro serem verdadeiros todos os factos constantes desta candidatura. 

 



Anexo os seguintes documentos (exigidos no Aviso da BEP):  

- Curriculum profissional, detalhado e assinado, indicando nomeadamente, a experiência 

profissional, funções, atividades e responsabilidades exercidas e o tempo correspondente, bem 

como a formação profissional que frequentou; 

- Fotocópia do(s) certificado(s) de habilitações literárias; 

- Fotocópia do(s) certificado(s) de formação profissional; 

- Declaração comprovativa do vínculo à função pública, emitida pelo serviço a que o candidato 

pertence, com menção do tempo de serviço na carreira, na categoria e na função pública, bem 

como a descrição das funções exercidas, devidamente autenticada e atualizada, com data 

reportada ao período estabelecido para a apresentação das candidaturas; 

- Outros documentos que comprovem as declarações prestadas pelos candidatos. 

 

Sintra, ____ de ______________ de 20___ 

 

Pede deferimento 

 

______________________________ 


