(A preencher pelos Serviços das Regiões/Secções Regionais)

Confirmação dos dados do candidato:
N.º de Membro Efectivo: ____________
Verifico que se trata:
Engenheiro Civil
Com:
Situação Regularizada

Formulário de Candidatura
a Perito Avaliador

IMPRIMIR

Verificação da documentação recebida:
Formulário de candidatura correctamente
preenchido
Elementos curriculares

O(a) funcionário(a)

N.º de anos completos como membro
efectivo:
(Deduzir eventuais períodos de suspensão)

_____________ anos

(A preencher pelo candidato)

Nome Completo:
N.º Membro Nacional:

N.º Contribuinte:

Código - Designação do Serviço de Finanças a que se candidata:
Elementos de contacto actualizados para envio à DGCI
Morada:
Código Postal:
Telemóvel

Localidade:
Telefone

Endereço electrónico

Declaro que:
Não estou inibido do exercício de funções públicas
Não fui condenado, por sentença transitada em julgado, pela prática de crime doloso contra a vida, a integridade física ou
reserva da vida privada das pessoas, contra o património, de falsificação, contra a ordem e a tranquilidade públicas, de
resistência ou desobediência à autoridade pública, de detenção ilegal de armas ou por qualquer outro crime doloso punível
com pena de prisão superior a três anos, sem prejuízo da reabilitação judicial;

Não detenho o estatuto de aposentado da Administração Pública, tendo em especial consideração o estatuído no artigo
78º e artigo 79º do Estatuto de Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 09 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-lei n.º 179/2005, de 02 de Novembro;

Exercendo actividade profissional junto das Câmaras Municipais de
ou com estas
colaborando, tomo conhecimento que estou impedido de ser perito na área territorial das mesmas, pelo que não poderei
ser seleccionado para perito de Serviços de Finanças nessas áreas.

Tenho conhecimentos informáticos adequados na óptica do utilizador e disponho de computador pessoal com ligação à
Internet e com características de hardware e software adequadas à utilização dos ficheiros e das aplicações informáticas
mais comuns na actividade de avaliações de engenharia, nomeadamente:
-

Computador Pentium com mínimo de 1Gb de Ram (recomendado 2Gb Ram ou superior), ou equivalente;
Ligação à Internet com largura de banda de 2Mb;
Internet Explorer 6 (Recomendado Internet Explorer 7 ou superior) ou FireFox 3.5 ou superior;
PlugIn Flash Player 9.0 ou 10;
Visualizador de ficheiros CAD.

Data:

Assinatura do
candidato:

