REQUERIMENTO DE ADMISSÃO AO CONCURSO PARA DIRETOR

Exma. Senhora
Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alfena

Nome ____________________________________________________________________________
Filiação ______________________________________ e___________________________________
Estado Civil __________________________ Naturalidade __________________________________
Data de nascimento ______ / ______ / ______
Residência _________________________________________________________________________
Código Postal _______ - _______ Localidade _______________________ Telefone _______________
Telefone / Telemóvel _____________________ E-mail ______________________________________

Nº Cartão de Cidadão/ BI __________________________ Validade ____ / ____ / ____
Data de emissão____ / ____ / ____
Número de Identificação Fiscal ________________________________

Habilitações Literárias _____________________________________________________________

Situação Profissional ________________________________________________________________

Solicita a V. Ex.ª admissão ao concurso aberto pelo Aviso de Abertura n.º 7087/2019 publicado no Diário da
República, na II série nº 78, de 22 de abril de 2019, para recrutamento e seleção do Diretor do Agrupamento
de Escolas de Alfena
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Para o efeito, anexa os seguintes documentos:
 Curriculum Vitae, detalhado, atualizado, datado e assinado, onde constem as funções que tem
exercido, a formação profissional que possui, devidamente comprovadas, sob pena de não serem
consideradas; Projeto de Intervenção na Escola;
 Projeto de Intervenção no Agrupamento, onde sejam identificados os problemas diagnosticados,
sejam definidos objetivos e estratégias e se estabeleça a programação das atividades que se propõe
realizar, durante o mandato, sendo que o mesmo não deve ultrapassar vinte páginas, com
espaçamento de 1,5 e tipo de letra Times New Roman, tamanho 12;
 Documento certificado pelo serviço de origem onde constem a categoria, o vínculo e o tempo de
serviço;
 Fotocópia autenticada de documento comprovativo das habilitações literárias;
 Fotocópia autenticada dos certificados das habilitações específicas a que alude a alínea a) do n.º 2,
do artigo 5.º do Regulamento para eleição do/a diretor/a do Agrupamento de Escolas de Alfena;
 Declaração autenticada dos serviços de origem que comprove o exercício das funções a que aludem
as alíneas b) e c) do n.º 2, do artigo 5.º do Regulamento para eleição do/a diretor/a do Agrupamento
de Escolas de Alfena;
 Documento, certificado pelos respetivos serviços de origem, que ateste a experiência em gestão e
administração escolar para efeitos de cumprimento da alínea d) do n.º 2, do artigo 5.º do
Regulamento para eleição do/a diretor/a do Agrupamento de Escolas de Alfena.
 Outros _____________________________________________________________________________

Nestes termos, pede deferimento,

Alfena, _______ de maio 2019

O (A) Candidato _____________________________________________________
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