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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA A DIRETOR 
 

 

 

 

 

Exma Senhora  

Presidente  do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 

 

 

( Nome do candidato)___________________________________________________________ 

(estado civil) ______________________ , filho de ____________________________________ 

e  de ______________________________________ , nascido em _____/____/_____ portador 

do C.C/B.I nº ________________________ , emitido pelo arquivo de identificação de _______, 

em ____/____/_____ , válido até ____ / ___/ ___ e do cartão  de identificação fiscal nº 

________________ , natural de __________ residente em : __________________________ 

________________código postal _____-____ _______________ telefone nº ______________ 

endereço electrónico________________________________ , professor do _______________ 

_________________________pertencente ao grupo ________ , com a habilitação literária de 

____________________________________________________________________________ 

Solicita a V. Exa.a admissão ao concurso aberto pelo Aviso de abertura nº ________ publicado 

na 2ª série do Diário da República nº ____-____de ________2017 , para recrutamento e 

eleição do Diretor  do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para o efeito anexa os seguintes documentos: 

 

 Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, onde constem 

respetivamente, as funções que tem exercido, a formação profissional que possui, 

devidamente comprovada, sob pena de não ser considerada 

 

 Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, 

identificando os problemas, definindo a missão, as metas e as grandes linhas de 

orientação da ação, bem como explicitando o plano estratégico a realizar no mandato; 

 

 Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a categoria, o vinculo e o 

tempo de serviço; 

 

 Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;  

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

funções de administração e gestão escolar; 

 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão e do número de identificação 

fiscal de contribuinte; 

 

 Fotocópia dos certificados das ações de formação relacionadas com a administração 

e gestão escolares; 

 

 Fotocópia das comunicações, estudos e trabalhos publicados relacionados com a 

educação e o ensino ou a administração e gestão escolares; 

 

 Outros : 

_____________________________________________________________________  

 

                                                                                   

 

 

Pede Deferimento 

 

Atouguia da Baleia , ____ de ________________ de 2017 

 

O/A Candidato/a 

___________________________________________ 

 

 

Rua Victor Baltazar 
2525 – 079 Atouguia da Baleia 

Telefone 262757270 – Fax 262757271 
Contribuinte: 600065014 
Email:atouguiabaleia@atb23.net 


