
Exmo. Senhor 
Presidente do Júri  
Professor Doutor Rui Manuel Vasconcelos e Horta Caldeira 
Concurso Externo Documental Internacional 
Para Recrutamento de um Investigador Auxiliar 
Área Disciplinar de Produção Animal 
Faculdade de Medicina Veterinária – FMV-ULisboa 
 

Nome Completo, nascido em __, estado civil, filho(a) de __ e __, natural de__, de 

nacionalidade __, portador(a) do documento de identificação n.º __, válido até __, com 

o número de identificação fiscal __, residente em __, código postal, localidade e País de 

residência, 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), habilitado com o grau de (mencionar os graus 

académicos detidos, referindo a data de conclusão e Instituição de Ensino Superior) 

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

internacional para contratação, através de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, de um investigador auxiliar da carreira de investigação científica, 

na área disciplinar de Produção Animal, prevista na alínea a) do art.º 4.º do ECIC, em 

período experimental pelo período de três anos, conforme estabelece o n.º 2 do art.º 

38.º do ECIC na redação dada pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro, conjugado com 

o disposto na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), conforme aviso publicado no Diário da República n.º ______, 2.ª série, 

de ___/___/_____. 

O(A) requerente declara sob compromisso de honra que reúne os requisitos previstos 

no artigo 17.º da LTFP. 

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 procedimento concursal, possam ser 

efetuadas para o endereço de correio eletrónico por mim indicado.  

Autorizo a FMV-ULisboa a tratar os meus dados pessoais, no âmbito da sua atividade 

como instituição de ensino superior e de acordo com a sua politica de proteção de 

dados. 

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

 

Data dd-mm-aaaa 

 

Pede deferimento, 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do candidato conforme o documento de identificação) 

  

 



ANEXO 

Declaração sob compromisso de honra 

 

Nome Completo, candidato ao concurso para recrutamento, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas, de uma vaga de Investigador Auxiliar, na área 

disciplinar de Produção Animal existente no mapa de pessoal da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, declara, sob compromisso de honra, 

que reúne os requisitos previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, bem como preenche todos os 

requisitos de admissão ao presente concurso que vêm previstos na Lei e no presente 

Edital. 

Declaro ainda ser da minha única e exclusiva responsabilidade as informações por mim 

prestadas na presente candidatura, tomando conhecimento de que a prestação de 

falsas declarações implica a exclusão do presente concurso, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

Declaro que, ao incluir dados pessoais nos meus documentos curriculares, estou a 

consentir que os mesmos sejam do conhecimento dos membros do júri e dos candidatos 

a este concurso, em sede de audiência prévia de interessados. Em caso de não 

consentimento, declaro ser da minha responsabilidade retirá-los dos documentos 

curriculares entregues no âmbito do presente concurso. 

Declaro ter conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível para 

contratação na lista ordenação final homologada do presente concurso, disponho de um 

prazo improrrogável de 10 dias úteis, contados da notificação daquela lista ordenação 

final, para apresentar, na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 

os documentos comprovativos dos requisitos exigidos para admissão ao presente 

concurso (documentos comprovativos de que reúnem as condições legalmente 

necessárias para a constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado com a Faculdade de Medicina Veterinária) 

O declarante toma 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 do candidato conforme o documento de identificação) 

 

 

 

 


