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Eu __________________________________________________________________, declaro que no cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 
6º e para os efeitos previstos no artigo 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) 
presto o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais contidos na ficha de candidatura (e no currículo vitae/outros documentos 
entregues com a candidatura) ao procedimento concursal para a contratação dos técnicos das atividades de enriquecimento curricular, com a estrita 
finalidade de recolha e integração na base de dados do procedimento aberto através de Aviso publicado no JN a 24-05-2021 e durante o período 
de tempo que durar o procedimento referido, nos termos previstos na lei. 

  
  
 
 
 

  
 

Ficha de Candidatura ao Procedimento Concursal  
  
 

 

 

 

 
 

 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO    Referência D  
                           

                           

 AEC A QUE SE CANDIDATA:         
                           

                           

 1. DADOS PESSOAIS 
                          

 Nome Completo:                      
                           

                

                           
              

 NIF:           BI/CC:             
                           

                 

 Data Nascimento:              Sexo:  M   F  
                        

                     

 Morada:                        
                          

               

 Código Postal:     -     Localidade:        
                    

               

 Telemóvel:           E-mail:        
                           

 

 

                          

 2. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 
                           

Referência D – Ensino do Inglês 

 

Habilitação profissional ou própria para a docência da disciplina de inglês no ensino básico (grupo 220 e 330). 

 (20 valores)   

Cursos de formação especializada na área do ensino do inglês no 1º ciclo do ensino básico, ao abrigo do 

Decreto-Lei nº 95/97, de 23 de abril. 

 (18 valores)   

Cursos de estudos superiores especializados (CESE) na área do ensino do inglês 1º ciclo do ensino básico. 

 (18 valores)   

Pós-graduação em ensino de línguas estrangeiras (inglês) na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino 

básico. 

 (18 valores)   

Formação Profissional ou especializada adequada área de Inglês/ Curriculum relevante. 

 (15 valores)   

 

Média final da licenciatura com que se candidata ______ valores. 
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 3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

 

Experiência profissional comprovada na Atividade de Enriquecimento Curricular: 

 

Na área de candidatura / no concelho     

 (20 valores)   

         

Na área de candidatura  

 (16 valores)   

       

Em outras áreas 

 (14 valores)   

         

Sem experiência  

  (10 valores)   

 

 4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 

≥ 400 horas de formação concluídas  

 (20 valores) 

Entre 320 e 399 horas de formação concluídas 

 (18 valores) 

Entre 240 e 319 horas de formação concluídas 

 (16 valores)  

Entre 100 e 239 horas de formação concluídas  

 (14 valores) 

Entre 8 e 99 horas de formação concluídas 

 (12 valores)  

Até 7 horas de formação concluídas  

 (10 valores)  

  

 5. PORTADORES DEFICIÊNCIA 

 

É portador (a) de grau de deficiência igual ou superior a 60%?  

 SIM    NÃO   

   

 6. TITULAR DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO 

 

Por tempo indeterminado 

 SIM    NÃO   

 

A tempo resolutivo certo 

 SIM    NÃO   

 

A tempo resolutivo incerto  

 SIM    NÃO   
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 7. DECLARAÇÃO (f), nº1 do artigo 27º, da Portaria nº 83-A/209 DE 22/01.    

  

 

“Declaro que são verdadeiras as informações acima prestadas”. 

 

 

 

“Declaro que reúno os requisitos previstos no artigo 17º da Lei Nº35/2014, de 20 de junho (LTFP).” 

 

 

 SIM    NÃO   

 

 

 

 

Paços de Ferreira, de de  
 
 
 

 

Assinatura do/a candidato/a  
 
 
 
 

 

 


