
 
 
Exmo. Senhor  
Presidente do Conselho de Administração  
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 
Avenida Torrado da Silva 
2805-267 Almada 

 

 

________________________________________ (nome), nascido(a) em ____/____/_______, do género 

_____________ (feminino/masculino), nacionalidade_________________, portador(a) do bilhete de 

identidade/cartão do cidadão n.º________________, telemóvel n.º _______________, endereço de correio 

eletrónico para notificações ______________________@ ___________, com vínculo __________________ 

(CTFP/CT), na carreira ________________________ e categoria __________________________, na posição 

remuneratória ______________, executa a atividade ______________________________________ 

___________________________________ (órgão / serviço, onde exerce funções), vem requerer a V/Ex.ª que se 

digne admiti-lo(a) ao procedimento concursal para a categoria de Enfermeiro(a) Gestor, com a 

referência_______________, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 247/2009 e no Decreto-Lei n.º 248/2009, 

ambos de 22 de setembro, e demais legislação complementar, com autorização ministerial nos termos do Despacho 

conjunto n.º 11398-C/2021 dos Ministros do Estado e das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração 

Pública e Ajunto e da Saúde, aberto pelo Aviso (extrato) n.º  16176/2022, publicado em Diário da República e Oferta 

BEP n.º OE202208/0493, Especialidade de Enfermagem em ________________________________________.  

Para os devidos efeitos, junto em anexo os seguintes documentos:  

□ Curriculum vitae, elaborado em modelo europeu, que proceda a uma descrição das atividades 
desenvolvidas, de forma a dar resposta aos parâmetros estabelecidos, com a referência e apresentação 
dos anexos que comprovam as mesmas; 

□ Documento comprovativo da posse de cédula profissional definitiva e válida para o exercício das 
funções a que se candidata, emitida pela Ordem dos Enfermeiros, com o título de enfermeiro 
especialista;  

□ Documento comprovativo do Curso de Especialização em Enfermagem, onde conste a nota final 
obtida; 

□ Documento comprovativo da relação jurídica de emprego detida, ou documento comprovativo do 
preenchimento dos requisitos necessários para esse vínculo;  

□ Projeto de gestão e administração da unidade de enfermagem, à qual se candidata  

□ Outros Documentos ________________________________________________________________.  
 



□ Declaro, sob compromisso de honra que reúno os requisitos previstos no artigo 17.º da  Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas.  

□ Declaro que tomei conhecimento que a submissão da minha candidatura envolve o tratamento de dados 

pessoais, para o qual é exigido o meu consentimento expresso, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD) (EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.  

Nestes termos, manifesto expressamente o meu consentimento, para o tratamento dos meus dados e documentos 
pessoais no âmbito do referido procedimento concursal aberto no HGO, EPE, podendo esta entidade logo que 
finalizado e concluído o procedimento concursal, inutilizar ou destruir o meu processo de candidatura e todos os 
documentos anexos, se não os reclamar ou solicitar a sua devolução por escrito volvidos trinta dias úteis. 

 

_____ / _____ / _________  

 

Pede deferimento 

 

____________________________________ 

(Assinatura) 


