
 

 

 

 

 

Nome ________________________________________________________________________ 

estado Civil__________________, filho (a) de ________________________________________ 

e de _______________________________, nascido (a) a _____ / ____ / ____, portador (a) do 

documento de identificação n.º _________________________, válido até _____ / ____ / ____, 

residente (rua, localidade e código postal) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________, com o 

telefone e/ou telemóvel n.º __________________________, e endereço de correio eletrónico 

______________________________________ vem respeitosamente solicitar a V. Ex.ª se digne 

aceitar a sua candidatura ao procedimento concursal para constituição de Bolsa de 

Recrutamento para Técnico(a) Superior do Regime Geral - Nutricionista do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, EPE. 

Junta para o efeito os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Certificado de Licenciatura no qual conste a nota final do curso; 

b) Fotocópia da Cédula Profissional, válida, frente e verso;  

c) Exemplar único do Curriculum vitae, completo e atualizado, devidamente comprovado, em 

formato modelo Europeu, até 5 páginas, rubricado, assinado, datado e agrafado no canto 

superior esquerdo;  

d) Declarações das entidades nos quais tenha sido exercida atividade profissional, 

independentemente do vínculo jurídico; 

e) Cópia do(s) certificado(s) de ação(ões) de formação e aperfeiçoamento profissional efetuadas 

pós-licenciatura. 

Declara, sob compromisso de honra, para os devidos efeitos que: 

a) Possuir 18 anos completos; 

b) Não estar inibido do exercício de funções públicas e em hospitais integrados no S.N.S, 
ou não estar interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; 

c) Deter robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

d) Ser detentor do grau de licenciado na área a que respeita o procedimento concursal; 

e) Ter disponibilidade para o exercício de funções de segunda a sexta-feira, no período da 
manhã e/ou tarde; 
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f) Tomar conhecimento que no dia da entrevista deve, obrigatoriamente, exibir os 

originais de todos os documentos e fazer-se acompanhar do cartão de cidadão/ bilhete 

de identidade atualizado. 

g) Tomar conhecimento de que quando for contactado para a celebração de um contrato 

individual de trabalho, em qualquer uma das suas modalidades, deverá apresentar o  

Certificado de Registo Criminal, no qual conste a menção de que não se encontra 

impedido de exercer atividades profissionais com menores; 

h) Autorizar o Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E. a proceder à recolha, utilização, registo 

e tratamento dos meus dados pessoais fornecidos no âmbito da sua candidatura ao 

processo de recrutamento em curso, nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção 

 

 

Pede Deferimento. 

 

Aveiro, ____ de ____________ de 2022 

 

______________________________ 

(assinatura) 


