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DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo 

Requerimento de admissão ao concurso de Diretor(a) do 

Agrupamento 

Exm.ª Sr.ª  

Presidente do Conselho Geral 

Do Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo 

 

Assunto: Concurso para Diretor(a) de Agrupamento 

 

Nome: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Estado Civil: ____________________ Naturalidade: ____________________ 

Data de Nascimento: ___/ ___/ _______ 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão número: _____________________ 

Emitido em: ___/ ___/ _______ Arquivo de Identificação de _______________ 

Validade: ___/ ___/ _______ Número de Identificação Fiscal: _____________ 

Residência: ____________________________________________________ 

Código Postal: _______- _____ E-mail: ______________________________ 

Telefone: ___________________ Telemóvel: ___________________ 
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Requer a V. Exª a admissão ao concurso encetado pelo Aviso de Abertura n.º 

7038/2021, publicado no Diário da República n.º76 – 2ª Série, datado de 20 

de abril de 2021, para o recrutamento e eleição do(a) Diretor(a) do 

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo. 

Declara por sua honra serem verdadeiras todas as declarações prestadas nos 

documentos apresentados e não possuir qualquer impedimento, de ordem 

pessoal e profissional, à sua apresentação como opositor(a) ao concurso para 

Diretor(a) do Agrupamentos de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo ou 

à assunção do cargo se para tal for eleito(a). 

 

Para o efeito, anexam-se os seguintes documentos: 

☐ Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado; 

☐ Projeto de Intervenção no Agrupamento; 

☐ Declaração autenticada pelo serviço de origem, contendo a informação da 

categoria, vínculo, escalão e tempo de serviço (exceto se o requerente se 

encontrar em exercício de funções neste Agrupamento). 

 

 

Pede deferimento, 

Tondela, ______ de _______________ de 2021 

O(a) Candidato(a) 

 

_______________________ 


