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         Exmº Senhor 

         Presidente do Júri  

 

 

Nome, nascido em, estado civil, filho(a) de e de, natural de, de nacionalidade, portador(a) do 

documento de identificação n.º, válido até, com o número de identificação fiscal, residente 

em, com o telefone e/ou telemóvel n.º, e endereço de correio eletrónico, a exercer funções 

(designação da Instituição onde exerce funções, se aplicável), na categoria (se aplicável). 

Respeitosamente, solicita a V. Exª se digne admiti-lo(a) ao concurso documental de âmbito 

internacional para recrutamento de um posto de trabalho de Professor (mencionar a 

categoria) na área disciplinar de, conforme Edital n.º, publicado na 2.ª série do Diário da 

República n.º de __/__/____. 

O(A) requerente declara sob compromisso de honra que satisfaz os requisitos de admissão, a 

saber: 

a) Reúne os requisitos previstos no art.º 17 da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n,º 35/2014, de 20 de Junho, bem como os exigidos no 

art.º 40 (no caso de concurso para Professor Catedrático) / no art.º 41 (no caso de 

concurso para Professor Associado) / no art.º 41-A (no caso de concurso para Professor 

Auxiliar) do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 205/2009, de 31 de agosto; 

b) Detém o grau de doutor obtido em __/__/____. 

Mencionar a designação do grau e o ramo/especialidade do Doutoramento (na língua 

de origem se a instituição de ensino superior que tiver concedido o grau for 

estrangeira). 

Mencionar a Universidade que concedeu o grau (na língua de origem se a instituição 

de ensino superior que tiver concedido o grau for estrangeira) 
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Nota: 

No caso de grau obtido no estrangeiro especificar se o grau foi registado ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12/10, conjugado com a Portaria n.º 29/2008, de 29/1 e 

em que data; 

Ou se foi reconhecido ou com equivalência por uma Universidade portuguesa/DGES, ao 

abrigo do Decreto- Lei n.º 283/83, de 21/6 e em que data; 

c) Detém o titulo de agregado na especialidade de, em__/__/___ (se aplicável); 

d) É titular de diploma comprovativo do domínio da língua portuguesa (se aplicável); 

Mais declaro(a) ser da minha única e exclusiva responsabilidade a correção das informações 

por mim prestadas na presente candidatura e que autorizo que as comunicações e notificações 

no âmbito do presente concurso documental  possam ser efetuadas para o endereço de 

correio eletrónico por mim indicado. 

Junta para o efeito (descrição dos documentos que anexa). 

  

 

Pede deferimento, 

 

____________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO 

Declaração sob compromisso de honra 

... (nome), candidato ao concurso para recrutamento de ...posto(s) de trabalho de professor ... 

existente(s) no mapa de pessoal da Faculdade de ____ da Universidade de Lisboa, declara, sob 

compromisso de honra, que reúne 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, bem como os 

exigidos no art.º 40 (no caso de concurso para Professor Catedrático) / no art.º 41 (no caso de 

concurso para Professor Associado) / no art.º 41-A (no caso de concurso para Professor 

Auxiliar) do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

205/2009, de 31 de agosto, que preenche todos os requisitos de admissão ao presente 

concurso que vêm previstos na Lei, em especial no capítulo IV do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária, os Regulamentos, em especial no Regulamento Geral de Concursos para 

Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade de Lisboa, 

e no presente edital. 

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a sua 

exclusão do presente concurso, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível 

para contratação na ordenação final homologada do presente concurso, dispõe de um prazo 

improrrogável de 10 dias úteis, contados da notificação daquela ordenação final, para 

apresentar, na Faculdade de ___________ da Universidade de Lisboa, documentos 

comprovativos de que possui os requisitos exigidos para admissão ao presente concurso. 

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

comprovativos referidos no parágrafo anterior, por motivo que lhe seja imputável, 

determina a sua exclusão do presente concurso. 

... (local),... (data),... (assinatura) 

 


