FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DO CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE DOUTORADOS/AS, AO ABRIGO DO
DECRETO-LEI N.º 57/2016, DE 29 DE AGOSTO, ALTERADO PELA LEI N.º 57/2017, DE 19 DE JULHO

APPLICATION FORM OF THE TENDER PROCEDURE FOR THE HIRING OF DOCTORATE HOLDER UNDER THE SCOPE
OF DECREE-LAW No. 57/2016, OF 29 AUGUST, AMENDED BY LAW No. 57/2017, OF 19 JULY
__________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO / NOTICE ID
Publicitação do Procedimento Concursal /Notice of the tender procedure

Aviso n.º

, publicado no D.R., 2.ª série, n.º

/

, de

/

1. DADOS PESSOAIS/PERSONAL DATA
Nome completo:

Name

Naturalidade:

Data de nacimento:

Place of birth

Date of birth

Nacionalidade:

NIF:

Nationality

Tax number

N.º de Doc. Identificação:

Tipo de Doc. Identificação:

Identification number

Identification document

Morada:

Address

Código Postal:

Localidade:

Postal Code

City

Contacto telefónico:

País:

Country

Email Email:

Phone number

Consinto em que todas as comunicações e notificações, no âmbito do presente procedimento concursal, tenham lugar através
de correio eletrónico. Para o efeito, confirmo que o endereço acima indicado está escrito corretamente e está ativo.

I agree that all communications and notifications throughout the present call for applications procedure may be held by email.
For that purpose, I confirm that the email address indicated above is spelled correctly and is active.
Profissão:

Profession
2. DOCUMENTAÇÃO ANEXA / DOCUMENTS
a)

Formulário de candidatura / Application form

b)

Comprovativo do grau de doutor / Copy of the PhD certificate or diploma

c)

Tese de doutoramento ou documento(s) equivalente(s) / PhD thesis or equivalent document(s)

d)

Curriculum Vitae

e)

Projeto científico / Scientific project

f)

Outros documentos / Other documents

A recolha dos presentes dados pessoais faz-se no âmbito da candidatura ao lugar mencionado no aviso e no presente formulário. O/a candidato/a
declara fornecê-los livremente, ficando salvaguardados os seus direitos, enquanto titular dos dados, de acordo com a legislação em vigor.

The personal data provided is treated as part of the application to the position mentioned in the public notice. Acknowledging this,
the candidate declares to freely provide his/her personal data, which remains safeguarded according to the applicable legislation.
Assinatura/Signature

___________________________________________________________

Data/Date

______/______/__________

