
                                              PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO N.º 10/2021                                Nº de Candidatura

                                                                   FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome 

N.º BI/CC Data de Nascimento

Morada

N.º Telemóvel E-mail

2. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

2.1 - Assinale se possui como Habilitações Literárias o 12.º Ano concluído 

      

       

     < 3 anos               ≥ 3anos

Data___/___/______

4.5. - Experiência na utilização de Sistemas Integrados de Gestão Hospitalar

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE

2.2 - Assinale se concluiu Licenciatura

Qual a média Final?

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

> 71 horas21 a 70 horasaté 20 horas

3.1 - Assinale se frequentou acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em áreas relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias ao exercício das funções a que se candidata, com:

As informações constantes na ficha serão confirmadas no Curriculum Vitae. A não verificação das mesmas implica a exclusão do candidato.  

Indique quais:       ___________________________________________________________________________________

O(A) Candidato(a)

Dou o meu consentimento expresso (confrorme artigo 6º, nº1, alinea a) do RGPD) para que os meus 
dados sejam tratados pelo IPO de Coimbra, EPE, para efeitos do procedimento concursal e enquanto o 
mesmo for válido, após o que serão eliminados

Declaro que as informações e os documentos apresentados são verdadeiros e autênticos

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

4.3.3 -  Sem experiência profissional 

4.3. - 4.3.1. - Assinale se tem experiência profissional em funções administrativas na área de 
Aprovisionamento em dominios relacionados com a aquisação de bens e serviços em instituições 
integradas no SNS

Declaro que tenho disponibilidade imediata para o exercício de funções

4.3.2 -  Assinale se tem experiência profissional noutro tipo de funções

4.1. - Assinale se tem experiência profissional que envolva o domínio de informática na ótica do 
utilizador e ferramentas Office

4.2. - Assinale se tem Conhecimentos de Inglês Nível B1

4.4. - Experiência na utilização de plataformas eletrónicas de contratação pública (CCP) e Base Gov


