
 

Agrupamento de Escolas de Alandroal 

Procedimento Concursal Prévio à Eleição de Diretor 

Requerimento de admissão ao concurso de Diretor de Agrupamento 

 

Exm.ª Sr.ª Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alandroal, Tapada da 
Alfarrobeira, 7250-101 Alandroal 

 

Assunto: Concurso para Diretor(a) de Agrupamento 

________________________________________________________________________, portador do 

____________ nº ___________________, com validade até __________, natural 

de_________________, com o Número de Identificação Fiscal ______________ e residente 

em________________________, contactável pelo telefone ____________________ e/ou telemóvel 

_________________ e correio eletrónico __________________________________, solicita a Vª Exª 

admissão ao concurso aberto pelo Aviso de abertura nº 9983/2021, publicado no Diário da República, 

nº 103, Série II, de 27 de maio  de 2021 para provimento do lugar de Diretor(a) do Agrupamento de 

Escolas de Alandroal. 

 

Pertence ao quadro de pessoal do Agrupamento de Escolas de Alandroal  -  Sim □  Não □ 

Para o efeito, anexa os seguintes documentos: 

□ Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, onde constem, respetivamente, as 

funções que tem exercido, a formação profissional que possui, devidamente comprovadas; 

□ Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Alandroal, com páginas numeradas e 

rubricadas, datado e assinado; 

□ Fotocópia do cartão de cidadão (caso autorize); 

□Fotocópia de documento comprovativa das habilitações académicas e profissional; 

□ Fotocópia do registo biográfico autenticado pelo serviço de origem, onde consta o vínculo, a 

categoria e o tempo de serviço; 

□Outros:__________ 

Nota: Os candidatos que pertençam ao quadro de pessoal do Agrupamento de Escolas de Alandroal e 

tenha os documentos no respetivo processo, desde que o refiram, estão isentos da prova documental 

dos elementos constantes no Curriculum Vitae e dos elementos solicitados nas alíneas c) e d) do nº 3 

do“Aviso de abertura nº 9983/2021” 

 

Pede deferimento ______de__________________de 2021 

O/ A requerente _________________________________ 
 

Despacho: 

Não Admitido(a) a concurso □ 
Admitido(a) a concurso         □ 

Data: ___/___/_____  
A Presidente do C. Geral 
_______________________ 


