
código de identificação do processo

Publicitação do procedimento:  
(indicação do número do edital publicado no Diário da República)

caracterização do lugar posto a concurso

Carreira:  Docente 
        
Área(s) disciplinar(es):  

informação sobre recolha de dados pessoais  
(regulamento geral sobre a proteção de dados — rgpd)

Os dados pessoais recolhidos no presente formulário, bem como os constantes nos documentos que o acompanham, 
destinam-se exclusivamente à instrução do processo de candidatura, sendo tratados somente para esse fim e con-
servados durante o período legalmente definido.

1. dados pessoais

Nome:  
(completo)

Data de nascimento:  

Nacionalidade:  

Nº Doc. de Identificação:  

Morada*:  

Código Postal:  

País de residência:  

Telemóvel:  

Nota: O candidato deve indicar apenas uma única morada, um único contacto telefónico e/ou de telemóvel e um único endereço de e-mail válidos, 
sendo que em caso de indicação subsequente de contactos alternativos os mesmos serão desconsiderados.

2. qualificações académicas

2.1 Assinale a informação aplicável e preencha os dados solicitados:

Doutoramento ○

Há mais de 5 anos ○
(Aplicável apenas a candidatos a lugar de Professor Catedrático/Associado)

formulário de candidatura
CONCURSO DE RECRUTAMENTO 

DE PROFESSOR ASSOCIADO

Categoria a que se candidata:  

Género:  ○  Masculino      ○  Feminino

NIF:  

Doc. de Identificação:  

Localidade:  

Telefone*:  

E-mail*:   

Data de  obtenção do grau:  
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Designação do grau 
(na língua de origem se a instituição de ensino superior que tiver concedido o grau for estrangeira)

Universidade que concedeu o grau 
(na língua de origem se a instituição de ensino superior for estrangeira

2.2 Preencha apenas no caso do grau de doutor ter sido concedido por Universidade estrangeira

2.2.1 Entidade portuguesa (Universidade ou DGES) que realizou o reconhecimento do grau académico estrangeiro, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, conjugado com a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro.

(se aplicável)

Data da concessão do reconhecimento do grau obtido em Universidade estrangeira  

(se aplicável)

Indicar o número do registo do reconhecimento do grau obtido em Universidade estrangeira 
(se aplicável)

2.3 Identifique o ramo/especialidade de Doutoramento ou da equivalência 

(se aplicável)

Título de agregado ○
(se aplicável)

2.4 Identifique o ramo/especialidade de Agregação  

(se aplicável)

3. experiência profissional

3.1 Instituição onde exerce funções  

3.2 Categoria atual  
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Data de obtenção do título:  



4. declaração em como reúne os requisitos de admissão (gerais e específicos) 

4.1 Declaro, sob compromisso de honra, serem verdadeiros os elementos e factos constantes da minha candidatura 
e que reúno os requisitos previstos no art.º 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho, os exigidos no art.º 41.º – concurso para Professor Associado – do Estatuto da Carreira Do-
cente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto, e no Regulamento Geral de Concur-
sos para Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade de Lisboa, os exigidos 
no número 2 do art.º 77.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, que estabelece as disposições necessárias à 
execução do Orçamento de Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, bem como no pre-
sente Edital. 

4.2  Declaro ainda ter conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível na ordenação final homolo-
gada do presente concurso, dispõe de um prazo improrrogável de 10 dias úteis, contados da notificação daquela or-
denação final para apresentar na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, os documentos comprovativos 
de que possui os requisitos exigidos no ponto anterior.

4.3 Declaro ter conhecimento de que a não apresentação dos documentos comprovativos indicados no ponto 4.2, por 
motivo que lhe seja imputável determina a exclusão do presente concurso.

5. declaração de aceitação de comunicações e notificações através de correio eletrónico

6. declaração de responsabilidade das informações constantes na candidatura

Declaro ainda ser da minha única e exclusiva responsabilidade as informações por mim prestadas na presente can-
didatura, tomando conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a exclusão do presente concur-
so, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

7. legislação aplicável

Declaro ter pleno conhecimento da legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 205/2009 e o Despacho 
n.º 2307/2015, publicado no Diário da República, 2.a Série, n.º 45, de 5 de março, ao presente concurso, publicado 
no Diário da República, 2.a Série, n.º               , de         /        /        .

Assinatura do candidato:    
(conforme documento de identificação)

Data:    

Consinto conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro) que as comunicações e notificações no 
âmbito do presente procedimento concursal possam ser efetuadas para o endereço de correio 
electrónico por mim indicado. 

Sim  ○
 
Não ○
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