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Exmo. Senhor 

Presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território da Universidade de Lisboa 

Edifício IGOT 

Rua Branca Edmée Marques 

1600-276 Lisboa 

 

 

 

__________________________________________________________ (nome completo), 

portador(a) do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte n.º_______________, 

emitido pelo ____________________ (serviço que emitiu o documento), com validade até 

_________________ (dia/mês/ano), Número de Identificação Fiscal _________________, 

nascido a ________________ (dia/mês/ano), natural de (indicar o lugar de nascimento) 

___________________________, de nacionalidade _______________________, profissão 

__________________________, residente em ___________________________________ 

__________________________________ (morada completa), telemóvel _____________, 

e-mail _____________________________________, vem requer a V. Ex.ª que se digne a 

admiti-lo(a) ao procedimento concursal de seleção para contratação de doutorado(a) ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de Agosto, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 57/2017, de 19 de Julho, e legislação complementar, na(s) área(s) científica(s) de 

_____________________________________, para a realização de atividades no âmbito 

do projeto ____________________________________ (ver n.º 1 do aviso de abertura do 

procedimento concursal), do Mapa de Pessoal do Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território da Universidade de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º _________/202__, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º ___, de _____ do mês de ______________ de 202___ e 

na Bolsa de Emprego Público (BEP). 

 

De acordo com o referido aviso, anexo os seguintes documentos: 

 

a) Cópia de certificado ou diploma; 

b) Tese de doutoramento (ou documento equivalente que determinou a outorga do 

grau académico);
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c) Curriculum vitae detalhado e estruturado de acordo com os itens mencionados no 

aviso do presente procedimento concursal, devendo ser assinalados, com junção de 

cópia os trabalhos que o candidato considera mais relevantes para cada um dos 

itens mencionados anteriormente; 

d) Carta de Motivação; 

e) Projeto de investigação de acordo com o mencionado no aviso de abertura; 

f) Outros documentos que o candidato justifique serem pertinentes para a análise da 

sua candidatura:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Declaro dar o meu consentimento para que as comunicações e notificações no âmbito do 

presente procedimento concursal possam ser efetuadas para o endereço de correio 

eletrónico por mim indicado neste requerimento. 

Declaro ainda, sob compromisso de honra, serem verdadeiros os elementos e factos 

constantes da minha candidatura e que reúno 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. 

 

 

  (Local),  de de 202_____ 

 

 

Pede deferimento 

 

 
 

(Assinatura do candidato conforme o documento de identificação) 


