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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA A DIRETOR(A) DO AE RUY BELO, SINTRA 

 

 

 

Exma. Senhora Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Ruy Belo, Sintra 

 (Nome do Candidato) __________________________________________________________,  

(estado civil) ________________________, filho de ___________________________________ 

e de  _______________________________________, nascido em _____/ _____/ _______, 

portador do C.C/BI nº _______________, emitido em ____/_____/_____válido até ____/ 

______/_____ , com o número de identificação fiscal ______________, residente em 

(endereço completo) 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________, contactável através do telefone _________________telemóvel 

_________________ e endereço eletrónico _______________________________________.  

Professor de ______________________________________, pertencente ao grupo 

_____________, com as habilitações literárias 

________________________________________ 

__________________________________________, vem requerer junto a V. Exª. se digne 

admiti-lo ao procedimento concursal prévio à eleição do(a )Diretor(a) do Agrupamento de 

Escolas Ruy Belo, Sintra, conforme Aviso n.º _____________, publicado no Diário da República 

nº___________, série __________, de (indicar data) ______________. Declara possuir os 

seguintes requisitos de admissão, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, na versão atual publicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e de 

acordo com os números 2 e 3 do aviso de abertura (incluir apenas as três alíneas que lhe são 

aplicáveis): 

 ☐ a). Ser docente de carreira do ensino público; 

 ☐b). Ser professor profissionalizado, com contrato por tempo indeterminado, do ensino 

particular e cooperativo;  

☐ c). Possuir, pelo menos, cinco anos de serviço;  

☐ d). Possuir qualificação para o exercício de funções de administração e gestão escolar, nos 

termos da alínea a), b), c) ou d) (indicar apenas a alínea(s) que corresponde ao seu perfil) 

__________do número 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na versão 

atual. Junta, em anexo, os seguintes documentos:  

a) Curriculum vitae, datado e assinado em todas as páginas;  
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b) Projeto de Intervenção no Agrupamento, datado e assinado em todas as páginas;  

c) Fotocópias dos documentos comprovativos dos requisitos de admissão e do perfil do 

candidato, conforme 2.2, 2.3 e 2.4 do aviso de abertura.  

 

Pede deferimento. 

Monte Abraão, ___________________de 2020. 

O Candidato ________________________________ 


