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Requerimento de admissão ao procedimento concursal prévio à eleição do Diretor (M/F) 

 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente do Conselho Geral 

Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado 

 

 

(nome completo) ____________________________________________, residente em (endereço completo) 

__________________________________, com o número de identificação civil ________________________ 

e o número de identificação fiscal ________________________, contactável também através do telefone/ 

telemóvel número _____________ e pelo endereço eletrónico _____________________________________ 

(não incluir o número do telefone/telemóvel e/ou o endereço eletrónico se não pretender ser contactado 

através destes meios), vem requerer a V. Ex.cia se digne admiti-lo ao procedimento concursal prévio à eleição 

do Diretor (M/F) do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, conforme o Aviso n.º 8670/2021, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, de 11 de maio. 

 

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 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; 

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

c) __________(quantidade) fotocópias dos documentos comprovativos dos requisitos de admissão e do 

perfil do candidato, conforme alínea a) do número 6 do aviso de abertura. 

 

Pede deferimento, 

(local, data e assinatura) 
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