Ex.ma

Sra.

Presidente

do

Conselho

Geral

do

portador

do

Agrupamento de Escolas da Lourinhã

Requerimento

______________________________________________________________,
Bilhete

de

Identidade/Cartão

de

Cidadão

n.º

__________________

_____________________________________________________________,
cia

______ _________________________ requer a V. Ex.

residente

_______

-

a admissão ao concurso divulgado

pelo aviso de abertura publicado em Diário da República n.º 3836/2020, 2ª Série, de 5 de
março, para recrutamento e seleção de Diretor para o Agrupamento de Escolas da Lourinhã,
considerando que cumpre o(s) requisito(s) de admissão ao procedimento concursal a seguir
assinalado(s):

1. Detentor de habilitação específica nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 56º do
Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário
a) Diretor, subdiretor ou adjunto de diretor, nos termos do regime
2. Possuidor de

previsto no Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril

experiência

b) Presidente ou vice-presidente do conselho executivo, nos termos do

correspondente a,

regime previsto no Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de maio, alterado, por

pelo menos, um

ratificação parlamentar, pela Lei 24/99, de 22 de abril

mandato completo

c) Diretor executivo ou adjunto de diretor executivo, nos termos do

no exercício dos

regime previsto no Decreto-Lei 172/91, de 10 de maio

cargos:

d) Membro de conselho diretivo e ou executivo, nos termos do regime
previsto no Decreto-Lei 769-A/76, de 23 de outubro

3. Possuidor de experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou diretor pedagógico
de estabelecimento de ensino particular e cooperativo
4. Possuidor de currículo relevante na área da gestão e administração escolar.
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Anexa os documentos:
1. Curriculum Vitae
2. Projeto de Intervenção para o Agrupamento
3. Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a categoria, vínculo e o tempo
de serviço do candidato
4. Comprovativo de Habilitações Literárias
5. Certificados de Formação Profissional
6. Registo Criminal
a)
b)
7. Outros documentos

c)
d)
e)

Pede deferimento,

Lourinhã, ______ de _______________ de 2020

O candidato ______________________________
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