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Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira (161640) 
 
 

 

 

 

REQUERIMENTO DE CANDIDATURA A DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA 
 

 
 

Exmo. Senhor 
 

Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira 
 
 

 

(Nome do candidato/a)______________________________________________________________________, 

nascido/a em ______/_____/______, portador/a do BI/CC n.º,    emitido pelo     Arquivo 

de Identificação de ________________, com validade até   , natural de________________ 

____________________________, com o Número de Identificação Fiscal ____________________________ e, 

residente em  ________________________________ , código postal ______-_______ ____________________, 

contactável pelo telefone             e/ou telemóvel           e correio  

eletrónico        , possuidor/a de (habilitações académicas) 

  , (habilitação profissional) _ 

           , (qualificação para o exercício da 

função de Diretor – identificação do curso e do estabelecimento de ensino superior)     

              , 

professor/a do (1)     , de (2)  ___________________________________ 

________________, do grupo de docência (3)     , tempo de serviço  , solicita a 

V. Exª admissão ao concurso, aberto pelo Aviso de abertura n.º 8551/2023, publicado no Diário da República, 

2ª série em 27 de abril de 2023, para provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas Domingos 

Sequeira, Leiria. 

 

(1) Quadro de Agrupamento de Escolas/ Quadro de Escola Não Agrupada/ Quadro de Zona Pedagógica/ 
Contratado(a) 

(2) Nome do Agrupamento de Escolas/ Escola Não Agrupada 
(3) Número e designação do grupo de docência 
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Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira (161640) 
 
 

 

 

 

Para o efeito, anexa os seguintes documentos: 
 

Curriculum vitae detalhado, datado e assinado (versão em papel); 

Projeto de intervenção para o Agrupamento (versão em papel); 

Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde consta o vínculo, a categoria e o tempo de serviço; 

Cópia certificada de documento comprovativa das habilitações académicas e profissional; 

Cópia certificada de documento comprovativo da posse de qualificação para o exercício da função de 

diretor, onde se inclui o certificado com o registo de acreditação, emitido pelo Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), com pelo menos, 250 horas de formação; 

Cópia do cartão de cidadão/ bilhete de identidade; 

Registo Criminal atualizado, de acordo com a Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, na redação que lhe 

foi conferida pela lei n.º 103/2015, de 24 de agosto; 

Declaração de consentimento para recolha e tratamento de dados pessoais 

 

Outros: 

 

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento, 

 

Leiria, de 2023 

 

O (A) Requerente    

 

 

 

 

Espaço destinado aos Serviços Administrativos: 

Declaro que verifiquei e conferi os dados de identificação do requerente através de apresentação presencial 

do cartão de cidadão / bilhete de identidade. 

 

Leiria, de 2023 

 

O/A Assistente Técnico(a):    


