Formulário de Candidatura
AO PROCEDIMENTO EXTRAORDINÁRIO E URGENTE DE FORMAÇÃO DE ADMINISTRADORES JUDICIAIS

Atenção: O presente requerimento de candidatura só será validado com a entrega de todos os documentos que obrigatoriamente devem instruir
a respetiva candidatura, nos termos do regulamento de recrutamento de administradores judiciais e aviso de abertura do procedimento, dentro
do prazo legal estabelecido.

Exmo. Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários

1- Dados Pessoais
Nome: ________________________________________________________________________
Nº BI/CC: ______________ Validade: _____________ NIF: ______________________________
Natural de: ____________ Concelho: ____________ Distrito: ____________________________

Sexo : F

□M□

Data de Nascimento: ____________ Nacionalidade: _______________

Filiação: _________________________________ e ____________________________________
Morada:_______________________________________________________________________
Código Postal: ____________ Localidade: _______________ Concelho: ____________________
Telefone: _________________ Telemóvel: _________________ Email: ____________________

2- Listas de Administradores Judiciais que pretende integrar:
(Assinale com X o pretendido)

Coimbra

Évora

Lisboa

Porto

Documentos a entregar:
- O presente formulário de candidatura, devidamente preenchido, rubricado, datado e assinado;
- Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, orientado para a demonstração da experiência profissional, na generalidade
das matérias referidas nas alíneas do n.º 1 do artigo 9.º do estatuto do administrador judicial, assim como a formação
profissional detida (cursos, especializações, ações de formação, seminários, conferências, etc.), com indicação da respetiva
duração, datas de realização e entidades promotoras, cujo modelo consta do presente formulário, que dele faz parte
integrante.

As declarações constantes do curriculum vitae devem ser demonstradas com objetividade e devidamente comprovadas;
- Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão.
- Certificado de licenciatura ou equivalente legal e respetivo plano curricular (fotocópia simples);
- Comprovativo da obtenção de grau académico, no caso de candidatos que invoquem possuir o grau de mestre ou doutor ou
equivalente legal e respetivos planos curriculares (fotocópia simples);
- Certificado do registo criminal (emitido há menos de 3 meses);
- Declaração sobre o exercício de qualquer outra atividade remunerada e sobre a inexistência de qualquer das situações de
incompatibilidade previstas no estatuto;
- Declaração de idoneidade, nos termos previstos no artigo 5.º do estatuto do administrador judicial;
- Declaração da sua situação financeira, com a discriminação de proveitos auferidos e encargos suportados à data da
declaração;
- Atestado médico a que se referem os n.ºs 6 e 7 do artigo 12.º do estatuto do administrador judicial, no caso de o candidato
ter 70 anos completos;
- Qualquer outro documento que o candidato considere relevante para instruir a sua candidatura;
- Comprovativo do pagamento a que se refere o artigo 4.º do Regulamento de recrutamento de administradores judiciais.

»«
Data e assinatura: ___/___/____ _________________________________________________________

Curriculum Vitae
Nome________________________________________________________________________________
BI/CC _______________________

1 - Habilitação Académica:
*Licenciatura □

Área:__________________________________________________

*Mestrado □

Área:__________________________________________________

*Doutoramento □ Área:__________________________________________________

2 - Experiência Profissional
2.1.- Número de matérias abrangidas pela experiência profissional
Tendo por referência as matérias referidas no artigo 12º, n.º 2.2 do Regulamento de recrutamento de administradores judiciais, assinale com x
no local adequado.
Comece por indicar a experiência profissional mais recente; a cada cargo/atividade desempenhada deverá corresponder uma entrada.

*Descrição da Função ou cargo ocupado:

Data:__________ a _____________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
□ Direito Comercial
□ Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
□ Direito Processual Civil
□ Direito do Trabalho
□ Contabilidade
□ Fiscalidade
□ Economia
□ Gestão de Empresas

2.2.- Relevância e consistência da experiência profissional
Tendo por referência as matérias referidas no artigo 12º, n.º 2.2 do Regulamento de recrutamento de administradores judiciais, assinale com x
no local adequado a respetiva duração, a qual poderá ser sequencial ou intercalada (assinalar apenas o total)

Por um período igual ou superior a 15 anos:
□ Direito Comercial
□ Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
□ Direito Processual Civil
□ Direito do Trabalho
□ Contabilidade
□ Fiscalidade
□ Economia
□ Gestão de Empresas
Por um período compreendido entre 10 e 15 anos:
□ Direito Comercial
□ Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
□ Direito Processual Civil
□ Direito do Trabalho
□ Contabilidade
□ Fiscalidade
□ Economia
□ Gestão de Empresas
Por um período até 10 anos
□ Direito Comercial
□ Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
□ Direito Processual Civil
□ Direito do Trabalho
□ Contabilidade
□ Fiscalidade
□ Economia
□ Gestão de Empresas

2.3.- Exercício anterior da atividade de gestão ou de liquidação judicial, de administração de
insolvência, de administração judicial, ou de prática anterior de colaboração nas mesmas
atividades junto de gestor e liquidatário judicial ou de administrador da insolvência, com
indicação do respetivo tempo
Assinale com x no local adequado

□ Por um período igual ou superior a 10 anos
□ Por um período igual ou superior a 8 anos
□ Por um período igual ou superior a 6 anos
□ Por um período inferior ou igual a 5 anos
□ Sem prática

3 - Formação Profissional
Tendo por referência as matérias referidas no artigo 12º, n.º 2.2 do Regulamento de recrutamento de administradores judiciais, assinale com x
no local adequado.
Comece por indicar a formação profissional mais recente; a cada curso, especialização acção de formação, seminário, conferência, etc, deverá
corresponder uma entrada.

*Descrição da formação profissional:
_______________________________________________________________________
Entidade promotora ______________________________________________________
Duração:__________(nº de dias)
□ Direito Comercial
□ Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
□ Direito Processual Civil
□ Direito do Trabalho
□ Contabilidade
□ Fiscalidade
□ Economia
□ Gestão de Empresas
»«
* - campos que podem ser duplicados

»«
Data e assinatura: ___/___/____ _________________________________________________________

