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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A PROCEDIMENTO DE MOBILIDADE INTERNA 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Mêda 

 
 
(Nome Completo)___________________________________________________ nascido (a) 

em____/____/_______, portador (a) do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º 

_______________________válido até ____/____/______, residente em rua, nº porta, localidade e código 

postal_____________________________________________________________, com endereço 

eletrónico______________________@____________, com o número de 

telefone/telemóvel________________, detentor de relação jurídica de emprego por tempo 

indeterminado, constituída por contrato de trabalho em funções públicas, a desempenhar funções 

(indicar serviço/organismo a que pertence)____________________________________, com a categoria 

de _______________________ da carreira de ________________________, com a posição e nível 

remuneratórios___________________, correspondente à remuneração base de_________________, 

possuidor de (indicar habilitações literárias)___________________________, vem, ao abrigo do disposto 

nos art.º 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, solicitar a V.Ex.ª se digne admiti-

lo(a) ao procedimento de mobilidade interna para _______________________, da carreira 

__________________, a que se refere o Aviso/Oferta n.º _______________publicado na Bolsa de 

Emprego Público (BEP). ____________________, ______/______/_______  

 

 

Nos termos do artigo 17.º e 18.º da Lei Geral em Funções Públicas, declara, sob o compromisso de honra, 

que se encontra na seguinte situação, relativamente a cada um dos requisitos gerais de admissão: 

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados por lei especial ou convenção 

internacional; 

b) Ter 18 anos completos; 

c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o desempenho do cargo; 

d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que 

se candidata; 

e) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido 

as leis de vacinação obrigatória. 
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Pede Deferimento,  

___________________________ 

(Assinatura do (a) Requerente) 

 

 

Anexa os seguintes Documentos:  

          Curriculum Vitae  

          Comprovativo de requisito habilitacional exigido  

          Declaração emitida pelo serviço público comprovativa da titularidade de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado  

          Outros 

 


