
 

 

 

 

 

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 uma Bolsa de 

Recrutamento de Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, ramo Análise 

Clinicas, do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE. 

Junta para o efeito os seguintes documentos: 

a) Três exemplares de curriculum vitae, em formato modelo Europeu, assinado e 

datado; 

b) Cópia do documento comprovativo de Habilitações Literárias; 

c) Cópia da Cédula Profissional; 

d) Declaração com o tempo de serviço em regime hospitalar / Urgência; 

e) Documentos comprovativos de experiência profissional / estágio profissional;(1) 

f) Documentos comprovativos de formação profissional complementar e de todos os 

elementos referidos no curriculum vitae.(1) 

(1) Da análise curricular, o júri apenas considerará válidas as atividades cujos documentos foram 

anexos ao curriculum vitae. 

 

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

g) Deter as habilitações literárias legalmente exigidas para o exercício das funções a que 

se candidata, designadamente ser titular da Licenciatura em Análises Clinicas e Saúde 

Pública; 

h) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função, tendo 

cumprido as leis da vacinação obrigatória; 
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i) Não estar inibido(a) ou interdito(a) para o exercício das funções a que se candidata; 

j) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório; 

k) Ter disponibilidade para o exercício de funções; 
 

Para os devidos efeitos, declara autorizar o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, a divulgar os 
dados de identificação, designadamente o nome e a respetiva classificação no âmbito de 
referido procedimento. 

Declara tomar conhecimento que, dois anos após a data da homologação da lista de ordenação 
final, caso não solicite a devolução da documentação apresentada no âmbito do referido 
procedimento, a mesma será destruída. 

 

 

Pede Deferimento. 

 

Aveiro, ____ de ____________ de 2022 

 

______________________________ 

(assinatura) 


