
Av. da República, 32 - 2.º  
1050-193 LISBOA 
Correio eletrónico: cig@cig.gov.pt 

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
técnico/a superior, do mapa de postos de trabalho da Comissão para Cidadania e Igualdade de Género

Formulário de candidatura

Código de identificação do processo Código do/a candidato/a

     Caraterização do posto de trabalho

O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções com o grau 3 de complexidade funcional, em conformidade com o 
mapa de pessoal e com o conteúdo funcional descrito no Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas), nomeadamente, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de 
métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica que fundamentem e preparem a decisão, elaboração, autonomamente 
ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou 
especializado no âmbito de atuação da Divisão de Assuntos Jurídicos, consubstanciadas nas competências e atribuições previstas 
no ponto 2 do Despacho n.º 4970/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11 de abril de 2012.

     Tipo de relação jurídica de emprego público do posto de trabalho

Preenchimento de um (1) posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o exercício de funções na Divisão de Assuntos Jurídico. 

 

1 - Dados pessoais do/a candidato/a

1.1 - Nome completo

1.4 - Nacionalidade

1.3 - Número de identificação fiscal1.2 - Data de nascimento
(XXXX)            (XX)      (XX)
  ano                   mês         dia

1.5 - Morada

1.6 - Código postal

1.8 - N.º de telefone 1.9 - N.º de telemóvel

1.7 - Endereço de correio eletrónico

-

 Telefone (+351)  21 798 30 00 
Fax: (+351)  21 798 30 98 

Sítio de internet: www.cig.gov.pt
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(A preencher pelos serviços - CIG)



2 - Nível habilitacional do/a candidato/a (A assinalar pelo candidato/a, na célula que lhe corresponda)

MestradoLicenciatura Pós-graduação Doutoramento

2.2 - Curso ou área de formação

2.1 - Bacharelato

2.3 - Outros cursos (pós-graduação; mestrado; doutoramento)

3 - Situação jurídico/funcional do/a candidato/a
3.1 - Titular de relação jurídica de emprego público? Sim Não
3.2 - Em caso afirmativo, especifique qual a sua situação:

3.2.1 - Nomeação

3.2.2 - Contrato 

3.2.3 - Situação atual

Definitiva
Transitória por tempo determinado
Transitória por tempo determinável

Tempo indeterminado
Tempo determinado
Tempo determinável

Em exercício de funções
Em licença
Outra

3.2.4 - Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções 

3.2.5 - Carreira e categoria detidas

3.2.6 - Atividade exercida ou que por último exerceu no orgão ou serviço

Ano
Ano
Ano

Menção quantitativa

3.2.7 - Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções

Menção quantitativa
Menção quantitativa

4 - Experiência profissional do/a candidato/a e funções exercidas
4.1 - Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata

4.2 - Outras funções e atividades

Funções
   Datas 

(Início)         (Fim)  

2



8 - Documentos que anexa à candidatura

8.5 - Outros

5 - Requisitos de admissão

“  Declaro  que  reúno  os  requisitos  previstos  no artigo  8º  da  Lei  12-A/2008,  de  27/02  e,  se  for  o  caso, os 
requisitos exigidos na subalínea v) da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º da Portaria n.º 83-A /2009 de 22/01” .

Sim Não

6 - Necessidades especiais
Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se necessita de meios / condições  
especiais para a realização dos métodos de selecção.

7 - Declaração   (f), nº 1 do artigo 27.º, da Portaria  n.º 83-A /2009 de 22/01)

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.

Data
(XXXX)            (XX)      (XX)
  ano                   mês         dia

Localidade

Assinatura

8.1 - Currículo

8.2 - Certificado de habilitações

8.3 - Comprovativos de formação  (quantidade __ )

8.4 - Declaração a que se refer ii), d), n.º 1 do artigo 27.º (*)

(*) Relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que seja titular 
da actividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções.
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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
técnico/a superior, do mapa de postos de trabalho da Comissão para Cidadania e Igualdade de Género
Formulário de candidatura
Código de identiﬁcação do processo
Código do/a candidato/a
     Caraterização do posto de trabalho
O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções com o grau 3 de complexidade funcional, em conformidade com o mapa de pessoal e com o conteúdo funcional descrito no Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), nomeadamente, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou cientifica que fundamentem e preparem a decisão, elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado no âmbito de atuação da Divisão de Assuntos Jurídicos, consubstanciadas nas competências e atribuições previstas no ponto 2 do Despacho n.º 4970/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11 de abril de 2012.
     Tipo de relação jurídica de emprego público do posto de trabalho
Preenchimento de um (1) posto de trabalho para a carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício de funções na Divisão de Assuntos Jurídico.
 
1 - Dados pessoais do/a candidato/a
1.1 - Nome completo
1.4 - Nacionalidade
1.3 - Número de identiﬁcação ﬁscal
1.2 - Data de nascimento
(XXXX)            (XX)      (XX)
  ano                   mês         dia
1.5 - Morada
1.6 - Código postal
1.8 - N.º de telefone
1.9 - N.º de telemóvel
1.7 - Endereço de correio eletrónico
-
 Telefone (+351)  21 798 30 00
Fax: (+351)  21 798 30 98
Sítio de internet: www.cig.gov.pt
1
.\logo..jpg
(A preencher pelos serviços - CIG)
2 - Nível habilitacional do/a candidato/a
(A assinalar pelo candidato/a, na célula que lhe corresponda)
Mestrado
Licenciatura
Pós-graduação
Doutoramento
2.2 - Curso ou área de formação
2.1 - Bacharelato
2.3 - Outros cursos (pós-graduação; mestrado; doutoramento)
3 - Situação jurídico/funcional do/a candidato/a
3.1 - Titular de relação jurídica de emprego público?
Sim
Não
3.2 - Em caso aﬁrmativo, especiﬁque qual a sua situação:
3.2.1 - Nomeação
3.2.2 - Contrato 
3.2.3 - Situação atual
Deﬁnitiva
Transitória por tempo determinado
Transitória por tempo determinável
Tempo indeterminado
Tempo determinado
Tempo determinável
Em exercício de funções
Em licença
Outra
3.2.4 - Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções 
3.2.5 - Carreira e categoria detidas
3.2.6 - Atividade exercida ou que por último exerceu no orgão ou serviço
Ano
Ano
Ano
Menção quantitativa
3.2.7 - Órgão ou serviço onde exerce ou por último exerceu funções
Menção quantitativa
Menção quantitativa
4 - Experiência proﬁssional do/a candidato/a e funções exercidas
4.1 - Funções exercidas, diretamente relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata
4.2 - Outras funções e atividades
Funções
   Datas 
(Início)         (Fim)  
2
8 - Documentos que anexa à candidatura
8.5 - Outros
5 - Requisitos de admissão
“  Declaro  que  reúno  os  requisitos  previstos  no artigo  8º  da  Lei  12-A/2008,  de  27/02  e,  se  for  o  caso, os
requisitos exigidos na subalínea v) da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º da Portaria n.º 83-A /2009 de 22/01” .
Sim
Não
6 - Necessidades especiais
Caso lhe tenha sido reconhecido, legalmente, algum grau de incapacidade, indique se necessita de meios / condições 
especiais para a realização dos métodos de selecção.
7 - Declaração   (f), nº 1 do artigo 27.º, da Portaria  n.º 83-A /2009 de 22/01)
“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”.
Data
(XXXX)            (XX)      (XX)
  ano                   mês         dia
Localidade
Assinatura
8.1 - Currículo
8.2 - Certiﬁcado de habilitações
8.3 - Comprovativos de formação  (quantidade __ )
8.4 - Declaração a que se refer ii), d), n.º 1 do artigo 27.º (*)
(*) Relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que seja titular
da actividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções.
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