
 

- Pág. 1 de 2 - 

 
 
 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA* 
*TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

Aquisição de Serviços de… 
TÉCNICO SUPERIOR 
TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO E ENCAMINHAMENTO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome: Data de Nascimento: 

B.I./CC: Arq. de identif.: Data de emissão: 

Nacionalidade: NIF (excepto se portador de CC): 

Morada: 

Localidade: 
 

Código Postal: 

Email: Telefone(s)/Telemóvel(eis): 

 

HABILITAÇÃO ACADÉMICA OU NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 
Entende-se por “Habilitação Académica” a habilitação ou nível de qualificação certificado por entidade competente, tendo em conta que só pode ser admissível nível de escolaridade 
ou de certificação completo, tal como conste do certificado ou diploma exibido e em concordância com o exposto na minuta do concurso. A valoração da habilitação tem em conta 

cenários próprios e respectivos níveis hierarquizados, conforme consta do regulamento do concurso. 

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO 
⃝ Doutoramento; Indique o curso ou área de formação: 

Não preencher 

⃝ Mestrado (7 anos lectivos); Indique o curso ou área de formação: 
Não preencher 

⃝ Mestrado ou Licenciatura (5 anos lectivos); Indique o curso ou área de formação:  

⃝ Bacharelato (4 anos lectivos); Indique o curso ou área de formação:  

⃝ Licenciatura ou Bacharelato (3 anos lectivos); Indique o curso ou área de formação:  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES DA REDE DA ANQ 
(Experiência como Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento) 

Entende-se por “Experiência Profissional Relevante” a que for devidamente comprovada, nas funções da especialidade, com particular relevo para as especificidades expressas, para 
cada uma das categorias, no ponto três da minuta do concurso, desde que desempenhadas em organismos da rede da Agência Nacional para a Qualificação e valorada até às 
centésimas, sendo equacionada em número de meses completos no exercício das funções, em regime de trabalho remunerado (não são considerados estágios ou serviço de 

voluntariado), em horários semanais iguais ou superiores a 25 horas. A valoração da experiência é apurada com arredondamento às centésimas e tem em conta escala própria de 
correspondência e cotação, conforme consta do regulamento do concurso. 

No CNO da Escola Secundária de Lousada: 

Em outro(s) CNOs. Quais? 
 
 

Nº de meses completos 

Em outro organismo: 
 

 

CENTRO 
NOVAS 
OPORTUNIDADES 
Escola Secundária c/ 3º Ciclo 

do Ensino Básico de Lousada 

Aprender Compensa 
Ser Adulto… também! 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADA EM ACÇÕES DA ESPECIALIDADE 
Entende-se por “Formação Profissional Relevante” a realizada em acções promovidas e/ou avalizadas pela ANQ ou por entidade certificada pela DGERT (não considerando reuniões, 
congressos, encontros e eventos homólogos, informais e não formais) para as funções de Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento, nomeadamente sobre técnicas e estratégias de 
diagnóstico avaliativo e de orientação vocacional. A valoração da formação é apurada com arredondamento às centésimas, será equacionada em número de horas capitalizados nos 

últimos 3 anos e terá em conta medida própria de localização e respectiva escala de correspondência e cotação, conforme consta do regulamento do concurso. 

Nº de horas de formação: 
 

REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO 
(Conforme artigo 8º da Lei nº 12‐A/2008, de 27 de Fevereiro e subalínea v) da alínea d) do nº 1 do artigo 27º da Portaria nº 83‐A/2009, de 22 de Janeiro) 

  

Declaro reunir todos os requisitos de constituição de relação jurídica de emprego público, conforme determinado no 
artigo 8º da Lei nº 12‐A/2008, de 27 de Fevereiro e, caso se aplique, subalínea v) da alínea d) do nº 1 do artigo 27º 
da Portaria nº 83‐A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de Abril. 
 
________________________________________________________                          _____ / _____ / ___________ 
                                                        (assinatura)                                                                                           (data) 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO-FUNCIONAL 
(Conforme determina a subalínea II) da alínea d) do nº 1 do artigo 27º da Portaria nº 83‐A/2009, de 22 de Janeiro) 

⃝ Não (concluiu o preenchimento deste quadro) É titular de relação jurídica 
de emprego público? ⃝ Sim (continue a preencher este quadro) 

⃝ Nomeação definitiva 

⃝ Nomeação provisória por Tempo Determinado 

⃝ Contrato por Tempo Determinado 
Vínculo 

⃝ Contrato por Tempo Indeterminado 

⃝ Em exercício até… _______ / _______ / ___________ 

⃝ Em interrupção (por gozo de licença, por ex.) até… _______ / _______ / ___________ 

⃝ Outra. Qual? 

 

Situação actual 

 

Identificação do órgão ou serviço: 
 
 

Carreira e categoria: Órgão ou serviço onde 
exerce/eu funções Actividade que executa/ou: 

 
 
 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO, SE EXISTENTE 
Entende-se por “Avaliação de Desempenho” a classificação obtida por via de aplicação do SIADAP. A valoração do desempenho é apurada com arredondamento às centésimas muito 

embora alicerçada nas classificações originais (aproximadas às milésimas) e será equacionada sobre os últimos 3 anos, tendo em conta medida própria de localização e respectiva 
escala de correspondência e cotação, conforme consta do regulamento do concurso. 

Ano de 2008 - Pontuação obtida (expressa até às milésimas): 

Ano de 2009 - Pontuação obtida (expressa até às milésimas): 

Ano de 2010 - Pontuação obtida (expressa até às milésimas): 

Outra situação. Qual?  

 

Avaliação final obtida 
(SIADAP ou outra) 

 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS FACTOS CONSTANTES DA CANDIDATURA 
(Conforme alínea f) do nº 1 do artigo 27º da Portaria nº 83‐A/2009, de 22 de Janeiro) 

  

Declaro serem verdadeiros todos os factos aqui declarados e correspondentes à minha candidatura. 

________________________________________________________                          _____ / _____ / ___________ 
                                                        (assinatura)                                                                                             (data) 

 
 

Assinatura: Data: 

  

 


