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Lisboa, (Assinatura digital ou manuscrita do/a candidato/a)

candidato/a ao Procedimento Concursal Comum para a categoria de Encarregado Operacional       

(indicar a área de atividade a que se candidata), aberto pelo Aviso publicado integralmente na Bolsa de Emprego Público (BEP), em  

          , com o código de oferta n.º    , declara que é trabalhador/a da Câmara Municipal de 

Lisboa e que detém vínculo de emprego público por tempo indeterminado, encontrando-se dispensado/a de apresentar declaração 

comprovativa da titularidade desse vínculo, nos termos do citado Aviso publicado na BEP. 

  

Solicita, ainda, que o Júri deste procedimento concursal requeira, junto do Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal de Lisboa, informação sobre a carreira, a categoria, a atividade executada e o respetivo tempo de serviço, a posição 

remuneratória detida pelo/a ora declarante à data da apresentação da candidatura e a avaliação do desempenho referente ao último 

período de avaliação, com vista a instruir a candidatura ao presente procedimento concursal.

Assunto: Dispensa de entrega de declaração de vínculo de emprego público por tempo indeterminado

Exmº/ª Senhor/a 
Presidente do Júri do Procedimento Concursal Comum 
para Encarregado Operacional  
(Indicar a área de atividade a que se candidata) 

(Nome completo)
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candidato/a ao Procedimento Concursal Comum para a categoria de Encarregado Operacional                                              
(indicar a área de atividade a que se candidata), aberto pelo Aviso publicado integralmente na Bolsa de Emprego Público (BEP), em 
                          , com o código de oferta n.º                            , declara que é trabalhador/a da Câmara Municipal de Lisboa e que detém vínculo de emprego público por tempo indeterminado, encontrando-se dispensado/a de apresentar declaração comprovativa da titularidade desse vínculo, nos termos do citado Aviso publicado na BEP.
 
Solicita, ainda, que o Júri deste procedimento concursal requeira, junto do Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, informação sobre a carreira, a categoria, a atividade executada e o respetivo tempo de serviço, a posição remuneratória detida pelo/a ora declarante à data da apresentação da candidatura e a avaliação do desempenho referente ao último período de avaliação, com vista a instruir a candidatura ao presente procedimento concursal.
Assunto: Dispensa de entrega de declaração de vínculo de emprego público por tempo indeterminado
Exmº/ª Senhor/a
Presidente do Júri do Procedimento Concursal Comumpara Encarregado Operacional 
(Indicar a área de atividade a que se candidata) 
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