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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Góis 
Praça da República 
3330-310 Góis 

 

Nome _________________________________________________, estado civil: _________________ 

nascido/a em ____ de ________________ de ________, profissão ___________________________ , 

nacionalidade ___________________________, B.I./CC n.º ________________________, válido até 

______/______/_______, contribuinte nº ______________________, residente em ______________ 

___________________________________________, código postal _________-______ telef./ telem. 

n.º ________________, endereço eletrónico __________________________________, natural de 

________________________, concelho de ______________________________ , distrito de 

________________________, vem requerer a V/ Ex.ª se digne a admitir a sua candidatura ao 

procedimento concursal comum para ocupação de posto de trabalho em contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo determinado, cujo Anúncio foi publicado no sítio do Agrupamento de 

Escolas de Góis e do Município em ______/______/2022, para o lugar de Técnico Superior – 

Professor AEC –  Domínio ________________________________________________________ 

Procedimento____________________________ DGAE /Oferta n.º_____________/______________. 
 

À presente candidatura anexam-se os documentos a seguir assinalados: 

 Comprovativo de formulário eletrónico de candidatura da DGAE devidamente preenchido. 
 Curriculum vitae devidamente datado e assinado, contendo documentos comprovativos de serviço prestado, 

em unidades de tempo (dias de serviço). 
 Comprovativo da avaliação de desempenho quando aplicável. 
 Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias e Profissionais (com respectiva classificação final, para 

efeitos de avaliação curricular). 
 Declaração de tratamento de dados (RGPD), datada e assinada, anexa ao presente requerimento. 
 

Data: _____/_____/______ 

Pede deferimento 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

RECIBO 

Declaro que recebi do/a candidato/a ____________________________________________________________ 

o processo de candidatura ao procedimento concursal comum para recrutamento de T.S. – Professor/a AEC de 

___________________________________________________________________________________________ 

Em ____/____/2022         O/A Trabalhador/a ___________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS 

(Procedimento Concursal Comum) 

 
Nos termos e para efeitos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de Abril de 2016 (RGPD)  
 
 
A Câmara Municipal de Góis, na qualidade de entidade empregadora pública, irá tratar os seus dados pessoais no 

âmbito do presente processo de recrutamento. 

O tratamento de dados respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais e será realizado 

com base nas seguintes condições: 

Responsável pelo tratamento: Município de Góis - Praça da República, 3330-310 Góis; 

Finalidade do tratamento: Verificação do cumprimento de requisitos de admissão e aplicação de métodos de 

seleção; 

Destinatário(s) dos dados: Elementos do júri e do serviço municipal com competência para apreciar ou intervir 

no processo de recrutamento. Podemos ter a necessidade de partilhar os seus dados pessoais com terceiros para 

cumprimento da aplicação dos métodos de seleção e cumprimento de obrigações legais, sempre de acordo e em 

conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis; 

Conservação dos dados pessoais: Os dados serão conservados de acordo com os prazos definidos na legislação 

aplicável. 

O candidato, sujeito às limitações inerentes à condição de licitude do tratamento dos dados pessoais, tem o direito 

de solicitar o acesso, a correção ou a eliminação dos dados pessoais, bem como de requerer a portabilidade dos 

dados. O candidato tem o direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo, a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados. 

Para mais informações sobre a Política de Privacidade do Município consulte a página electrónica da Câmara 

Municipal de Góis (www.cm-gois.pt) em https://www.cm-gois.pt/avisos-legais/rgpd-politica-de-privacidade, ou 

através do e-mail rgpd@cm-gois.pt.  

 
TOMEI CONHECIMENTO E CONCORDO.  
 
 
Data: ______/______/______ 

 
 
Assinatura: ________________________________________________________________ 
 


