
 
Requerimento candidatura 

 

Exma. Sra. Presidente, do Conselho de Administração  

do Centro Hospitalar do Oeste, EPE 

_________________________________________________________________(nome completo), 

nascido/a a ___/___/_____, nacionalidade ______________________, portador/a do cartão de 

cidadão nº ________________, válido até ___/___/_____, NIF _______________ residente 

em___________________________________________________________________________ 

_________________________________ código postal ______-_______, __________________, 

contato telefónico ___________________ e o endereço eletrónico 

________________________________________, com vínculo de emprego 

__________________________, da carreira ________________________com a categoria de 

_____________________,  vem por este meio candidatar-se ao procedimento concursal comum 

para ocupação de posto de trabalho  na carreira  de  _________________________na categoria 

de Enfermeiro Especialista em Enfermagem _______________________ 

__________________________________, com a referência ______o qual se encontra 

publicitado pelo Aviso nº __________, no Diário da República, 2ª série, nº ___________ de 

___/___/_____, página______, entregando para o efeito a seguinte documentação:  

 

______ Documento comprovativo de cédula profissional válida na especialidade a que respeita 

o posto de trabalho a que se candidata; 

______ Documento, comprovativo da relação jurídica de emprego detida, ou comprovativo do 

preenchimento dos requisitos necessários para esse vínculo e do exercício efetivo de funções na 

categoria de enfermeiro, com indicação da sua duração, emitida pela entidade onde detém o 

vínculo;  

_______ Curriculum vitæ elaborado em modelo europeu, devidamente datado e assinado, que 

proceda a uma descrição das atividades desenvolvidas;  

________ Certificado de habilitação académica e profissional ou outro documento idóneo, 

legalmente reconhecido para o efeito, designadamente no caso de grau académico obtido no 

estrangeiro, onde conste a nota final obtida;  

________ Outra documentação que o candidato entenda entregar:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 



 
Para cumprimento do disposto no aviso de abertura do procedimento concursal, declaro, sob 

compromisso de honra, que reúno todos os requisitos exigidos no artigo 17º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas:  

- Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção Internacional 

ou Lei Especial;  

- Não estar inibido/a do exercício de funções ou não interdição para o exercício daquelas que se 

propõe desempenhar;  

- Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;  

- Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.  

Declaro sob compromisso de honra que são verdadeiros todos os factos constantes na 

candidatura.  

Data _____/_____/_______  

 

O/A Candidato/a  

______________________________________________________ 


