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Exmo. Senhor: 
Presidente da Câmara Municipal 

de Alijó 

 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA  

REGIME DE MOBILIDADE INTERNA 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 

N.º do procedimento __________  

 

 

Vem requer a V. Exa. a mobilidade na ❒ Categoria ❒ Intercarreiras, pelos seguintes motivos: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO (Serviço de destino) 

 

Unidade Orgânica __________________________Categoria________________________________ 

Área de formação __________________________________________________________________ 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome completo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Data de nascimento:     
 

Sexo: Masculino   Feminino  
 

Nacionalidade: ________________              N.º de Identificação Fiscal 

 
Morada: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Endereço eletrónico: ____________________________________________________________ 

 
Habilitações literárias: ___________________________________________________________ 

 

A preencher pela entidade 

            

  

         

Código Postal:          Localidade:  

Telefone:           Telemóvel:          
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Nos termos da alínea b), do n.º 2, do artigo 112º, previsto no Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro (Código do Procedimento Administrativo), dou consentimento à notificação através do 

correio eletrónico. 

 
  

Sim Não         (Campo de preenchimento obrigatório) 

 

 
2. SITUAÇÃO PROFISSIONAL (serviço de origem) 
 

Titular de vínculo de emprego público constituído por tempo indeterminado? 
 

Sim  Não 
 

Trabalhador da CM Alijó com contrato de trabalho por tempo indeterminado  
 

Serviço * ___________________________________________________________________  

 
Categoria * _________________________________________________________________  

 
N.º Informático *  

  

 
(* A preencher apenas pelos trabalhadores da CM ALIJÓ) 

 
Trabalhador de outra entidade com contrato de trabalho por tempo indeterminado  

Qual:________________________________________________________________________ 

Categoria: ____________________________________________________________________ 

Localidade: ___________________________________________________________________ 

Data: ______/______/_______ 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

 

Documentos que anexa: 

Currículo 

Certificado de habilitações 

Comprovativos de formação 

Outros:  

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS 
 

NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO REGULAMENTO (EU) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU 

E DO CONSELHO, DE 27 DE ABRIL DE 2016 (RGPD)  
 

A Câmara Municipal de Alijó, na qualidade de entidade empregadora pública, irá tratar os seus dados pessoais 

no âmbito da sua candidatura ao procedimento com o seguinte código de publicitação __________________.  

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 Alijó  

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

de seleção  

Destinatário(s) dos dados: Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no processo de 

recrutamento  

Conservação dos dados pessoais: Até doze (12) meses após a cessação do procedimento concursal, sem 

prejuízo da sua conservação para além desse período para o cumprimento de obrigações municipais e/ou legais  

Em certas circunstâncias, partilhamos e/ou somos obrigados a partilhar os seus dados pessoais com terceiros 

fora da Câmara Municipal de Alijó, para cumprimento de obrigações legais, sempre de acordo e em 

conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. Estas partes irão atuar como responsáveis pelo 

tratamento dos seus dados pessoais por direito próprio, e serão responsáveis pelo cumprimento das leis de 

proteção de dados aplicáveis. 

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. 

 

 

TOMEI CONHECIMENTO E CONCORDO 
 
Data: ______/______/_______ 

 
 

Assinatura ____________________________________________________________________ 
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