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PARTE I 

A PREENCHER PELO INTERESSADO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

Entidade que realiza o 
procedimento 

 

Código de oferta na BEP  

2. CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 

3. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  

 

4. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

Fase do procedimento a que se referem as alegações: 

 
Alegações do candidato: 

 

Carreira   
Contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado  

 

Categoria   
Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo  

 

Área de atividade   
Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto  

 

Empregador 
Público 

  Nomeação  

Nome completo 

 

Candidatura n.º 

 

Apreciação das candidaturas 
  

Lista unitária de ordenação final  
 

 



 
FORMULÁRIO DE EXERCÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DE 

INTERESSADOS (AUDIÊNCIA PRÉVIA)  

 
RE.RH.001V01 

Pág. 2 de 3 

 

 
Anexos do candidato: 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
1. Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários, única e exclusivamente, para dar cumprimento ao disposto no 
artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 17.º do Decreto-Lei n. º 135/99, de 22 de abril e/ou ao 
previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado. 
2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1 por parte do Município respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção 
de dados pessoais e será realizado com base nas seguintes condições: 

• Responsável pelo tratamento - Município de Évora; 
• Finalidade do tratamento - Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao 

pedido formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público; 
• Destinatário(s) dos dados - Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, de acordo com 

a orgânica municipal em vigor; 
• Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido. 

3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município consulte o nosso site em www.cm-evora.pt ou envie um 
e-mail para cmevora@cm-evora.pt. 
4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que o acesso aos mesmos 
se fará em respeito pelo regime de acesso à informação administrativa e ambiental e reutilização dos documentos administrativos 
(Lei n. º 26/2016, de 22 de Agosto, na redação atual). 

 
 
 

 
  

 

Assinatura do candidato 

 

Localidade  Data  

Data da receção e  

Assinatura do 
responsável 
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PARTE II 

A PREENCHER PELO JÚRI 

 

5. DECISÃO DO JÚRI 

 
 
Fundamentação da decisão: 
 

 
 
 

 

Deferimento   Indeferimento  

 

Assinatura dos membros do júri 

 

 

 

Localidade  Data  


