Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal do Funchal

ASSUNTO: Candidatura ao concurso externo de ingresso para Bombeiro de 3.ª Classe
Nome completo
Data de nascimento
Nacionalidade
N.º Id Fiscal
Morada

Sexo

Código Postal
Telefone
e-mail

Concelho de residência
Telemóvel

N.º Id. Civil

Vem requerer a sua admissão ao concurso externo de ingresso para admissão a estágio da carreira de Bombeiro Municipal,
tendo em vista o provimento de 24 postos de trabalho na categoria de Bombeiro de 3.ª Classe, a que se refere o aviso da
Câmara Municipal do Funchal n.º 4164/2017, datado de 16/03/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de
19/04/2017, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201704/0212.
Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, declara, sob compromisso de honra, encontrarse na seguinte situação relativamente a cada uma das condições exigidas para o concurso e referidas no artigo 17.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
a) Tem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou por lei
especial;
b) Tem 18 anos de idade completos;
c) Não está inibido do exercício de funções públicas ou não interdito para o exercício das funções a que se
candidata.
d) Possui a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Cumpriu as leis de vacinação obrigatória.
Declara ainda que possui os seguintes requisitos especiais, previstos no ponto 10.2 do aviso de abertura:
a) Tem idade inferior a 25 anos, completados no ano de 2017;
b) Possui como habilitações mínimas o 9.º ano de escolaridade, pois é detentor de (1)
_______________________________________________________________________________________
Como circunstâncias suscetíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal,
o requerente declara ainda:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Junto os seguintes documentos:
___ Fotocópia do certificado de habilitações
___ Declaração do Serviço Público onde se encontra vinculado (quando aplicável)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Funchal, _____ de ___________________ de 2017.

O (A) requerente,________________________________________________________________
Mod.DRH CE/2017 - (1) Indicar as habilitações literárias que possui (9.º ano de escolaridade ou superior)

