
____________________________________________________________________________
Candidatura ao concurso para recrutamento e eleição do(a) Diretor(a)

do Agrupamento de Escolas de Mira

REQUERIMENTO 

                                                                                   Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Geral 

                                                                                   do Agrupamento de Escolas de Mira 

(Nome do candidato) , nascido em / / ,

portador do C.C/B.I n.º  -  , emitido pelo arquivo de identificação de ,

válido  até  / / ,  com  o  número  de  identificação  fiscal  n.º  ,  natural  de

,  residente  em  ,

código  postal   -  ,  ,  telefone/telemóvel  n.º  ,  endereço

eletrónico  , docente do Quadro de Agrupamento de Escolas/do

Quadro  de  Escola  não  Agrupada  de  ,  vem  junto  de  V.ª  Ex.ª

solicitar a admissão ao concurso aberto para o recrutamento e eleição do(a) Diretor(a) do Agrupamento de

Escolas de Mira, conforme aviso de abertura n.º 2254/2023, publicado no Diário da República, 2ª Série n.º

23, de 1 de fevereiro de 2023. 

Para o efeito anexa os seguintes documentos:       

 - Curriculum Vitae detalhado; 

 - Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Mira; 

 - Declaração autenticada do serviço de origem onde consta: a categoria, o vínculo e o tempo de serviço do

candidato; 

 -  Fotocópia  de  documento  comprovativo  da  posse  de  qualificação  para  o  exercício  das  funções  de

administração e gestão escolar; 

  - Fotocópia do certificado de habilitação académica; 

 -  Fotocópia  dos  certificados  de  formação  profissional  realizada  (excetuam-se  os  que  se  encontrem

arquivados no processo individual do candidato, no Agrupamento de Escolas de Mira);

  - Consentimento de tratamento de dados; 

  - Fotocópia do Cartão de Cidadão (se autorizada); 

  - Outros: 

        

        

Pede deferimento, 

Mira,  de  de 2023

                                                                                                                    O(A) Candidato(a) 

                                                                     _________________________________________________________ 

                                                                                   (Assinatura do(a) requerente, conforme documento de identificação)
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