FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
CONCURSO DE RECRUTAMENTO DE PROFESSOR CATEDRÁTICO/ASSOCIADO/AUXILIAR
Referência interna (a preencher pela Divisão de Serviços Administrativos)
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Publicitação do procedimento:
(indicação do Diário da República que publicita o edital)

CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR POSTO A CONCURSO
Carreira:

Categoria a que se candidata:

DOCENTE

Área(s) disciplinar(es):
1.DADOS PESSOAIS

Nome
(completo)

/

Data de nascimento:

/

Género:

Masculino

Feminino

(dd/mm/aaaa)
Nacionalidade:

NIF:

Documento de identificação:

Nº documento de identificação:

Morada*

Código Postal

Localidade

País de residência

Telefone*

Telemóvel*

E-mail*

Nota: O candidato deve indicar apenas uma única morada, um único contacto telefónico e/ou de telemóvel e um único endereço de e-mail
válidos, sendo que em caso de indicação subsequente de contactos alternativos os mesmos serão desconsiderados.

2. QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS
2.1 Assinale a informação aplicável e preencha os dados solicitados:
Doutoramento

Data de obtenção do grau

/

/

(dd/mm/aaaa)

Há mais de 5 anos
(Aplicável apenas a candidatos a lugar de Professor Catedrático/Associado)

Designação do grau (na língua de origem se a instituição de ensino superior que tiver concedido o grau for estrangeira)

Universidade que concedeu o grau (na língua de origem se a instituição de ensino superior for estrangeira)

2.2 Preencha apenas no caso do grau de doutor ter sido concedido por Universidade estrangeira
2.2.1 Entidade portuguesa (Universidade ou DGES) que realizou o registo do diploma estrangeiro, ao abrigo do Decreto-Lei

n.º 341/2007, de 12/10, conjugado com a Portaria n.º 29/2008, de 29/1 (se aplicável)

Data do registo do diploma obtido em Universidade estrangeira (se aplicável)

_/

/

(dd/mm/aaaa)

Indicar o número do registo do diploma obtido em Universidade estrangeira (se aplicável)
2.2.2 Universidade portuguesa que concedeu a equivalência ou o reconhecimento do grau, ao abrigo do Decreto-Lei n.º

283/83, de 21/6 (se aplicável)

Data da concessão da equivalência ou do reconhecimento do grau por Universidade portuguesa (se aplicável)
/

/

(dd/mm/aaaa)

2.3

Identifique o ramo/especialidade de Doutoramento ou da Equivalência (se aplicável)

Título de agregado
(se aplicável)
2.4

Data de conclusão

/

/

(dd/mm/aaaa)

Identifique o ramo/especialidade de Agregação (se aplicável)

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
3.1 Instituição onde exerce ou exerceu funções (se aplicável):

3.2 Categoria actual (se aplicável)

4. DECLARAÇÃO EM COMO REÚNE OS REQUISITOS DE ADMISSÃO (gerais e específicos)

Declaro, sob compromisso de honra, serem verdadeiros os elementos e factos constantes da minha candidatura
e que reúno os requisitos previstos no art.º 17 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n,º
35/2014, de 20 de Junho, bem como os exigidos no art.º 40 (no caso de concurso para Professor Catedrático) / no
art.º 41 (no caso de concurso para Professor Associado) / no art.º 41-A (no caso de concurso para Professor
Auxiliar) do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de
Agosto, no Regulamento Geral de Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e
Catedráticos da Universidade de Lisboa e no presente edital.

Declaro ter pleno conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível para contratação na
ordenação final homologada do presente concurso, disponho de um prazo improrrogável de 10 dias úteis, contados
da notificação daquela ordenação final, para apresentar, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
documentos comprovativos de que possuo os requisitos exigidos para admissão ao presente concurso.
Declaro ainda ter pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos comprovativos referidos no
parágrafo anterior, por motivo que me seja imputável, determina a minha exclusão do presente concurso.
5. DECLARAÇAO DE PRESTAÇÃO DE FALSAS DECLARAÇÕES

Declaro ter pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a minha exclusão do presente
concurso, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
6. DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE PELA CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA CANDIDATURA

Declaro ser da minha única e exclusiva responsabilidade a correcção das informações por mim prestadas na
presente candidatura.
5. DECLARAÇAO DE ACEITAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ATRAVÉS DE CORREIO ELECTRÓNICO

Declaro ainda dar o meu consentimento para que as comunicações e notificações no âmbito do presente
procedimento concursal possam ser efectuadas para o endereço de correio electrónico por mim indicado.

Assinatura do candidato:
(conforme documento de identificação):

Data:

/
/
(dd/mm/aaaa)

