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Pedido de avaliação 

 

 

 

Assunto: Pedido de avaliação de desempenho

_____________________________________________________________________

______________________________________(nome, número, categoria, serviço em

funções), encontrando-me nas condições previstas no ar

Dezembro, por motivos de _________________________

__________________________________

do desempenho do biénio 2013/2014

mencionado diploma. 

Para os devidos efeitos, anexa o Curriculum Vitae, assim como ____

__________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________________

(outra documentação considerada relevante par

 

 

___________________

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Além do CV, o pedido de ponderação curricular deve ser acompanhado do comprovativo da titularidade de 

habilitações académicas e/ou profissionais; da documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou 

atividades, bem como de documentos comprovati

congressos, seminários, participação em grupos de trabalho, estudos ou projetos, atividade de formador e outra 

documentação considerada relevante.
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Pedido de avaliação de desempenho por ponderação curricular 

Exmo.º Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Real

de desempenho por ponderação curricular 

__________________________________________________________________________

______________________________________(nome, número, categoria, serviço em

me nas condições previstas no art.º 42.º da lei n.º 66-

_______________________________________________

_____________________________________________________________, solicita a V. Exa. a avaliação

2013/2014, por ponderação curricular, nos termos do art.º 43.º do 

Para os devidos efeitos, anexa o Curriculum Vitae, assim como ______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(outra documentação considerada relevante para a apreciação de acordo com a nota

_______________________(local), _____/______/_________ (data)

 

 

O (A) requerente 

______________________________________________________

Além do CV, o pedido de ponderação curricular deve ser acompanhado do comprovativo da titularidade de 

habilitações académicas e/ou profissionais; da documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou 

atividades, bem como de documentos comprovativos da participação em ações de formação, estágios, 

congressos, seminários, participação em grupos de trabalho, estudos ou projetos, atividade de formador e outra 

documentação considerada relevante. 
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Presidente da Câmara Municipal de Vila Real 

________________

______________________________________(nome, número, categoria, serviço em que desempenha 

-B/2007, de 28 de 

______________________________________ 

_, solicita a V. Exa. a avaliação 

, por ponderação curricular, nos termos do art.º 43.º do 

______________________ 

____________________ 

__________________ 

________________ 

ota abaixo). 

__ (data) 

_______________ 

Além do CV, o pedido de ponderação curricular deve ser acompanhado do comprovativo da titularidade de 

habilitações académicas e/ou profissionais; da documentação comprovativa do exercício de cargos, funções ou 

vos da participação em ações de formação, estágios, 

congressos, seminários, participação em grupos de trabalho, estudos ou projetos, atividade de formador e outra 


