
 

 

REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

Exma. Senhora 
Presidente do Conselho de Administração 
da APRAM – Administração dos Portos da 
Região Autónoma da Madeira, S.A. 
Gare Marítima da Madeira, Porto do Funchal 
9004-518 FUNCHAL 
 

Assunto: Recrutamento de 1 (um) Técnico Superior (na área da Engenharia Naval Mecânica, ou, 
Engenharia Mecânica, ou, Engenharia Eletromecânica, ou, Engenharia Eletrotécnica) 

(Nome) ___________________________________    , com data de 

nascimento de         /        /  , do sexo   , de nacionalidade  ______ , com o  

n.º de identificação fiscal  _____________, com residência  em 

_____________________________   , (código postal)  - , (localidade) 

 ______________, com       o       seguinte       correio      eletrónico ______________

 , e telefone de contacto  ______,solicita a V. Exa., a sua admissão ao processo de 

Recrutamento de 1 Técnico Superior (na área da Engenharia Naval Mecânica, ou Engenharia 

Mecânica, ou Engenharia Eletromecânica, ou Engenharia Eletrotécnica) mediante Contrato de 

Trabalho por Tempo Indeterminado, para a APRAM – Administração dos Portos da Região 

Autónoma da Madeira, S.A.. 

Em anexo, junto os seguintes documentos de apresentação obrigatória: 

Cópia do certificado de habilitação profissional; 

Cédula Profissional comprovativa da inscrição como Membro Efetivo da Ordem dos 
Engenheiros; 

 Certificado de registo criminal com acesso a áreas reservadas sem cadastro ou declaração 
que possui certificado de registo criminal com acesso a áreas reservadas sem cadastro; 

Boletim com a vacinação obrigatória atualizado ou declaração que possui o boletim de 
vacinas atualizado; 

Curriculum vitae atualizado; 

Carta de condução; 

Outros elementos que o candidato julgue convenientes, nomeadamente para 
demonstração de preenchimento dos critérios preferenciais. 

 

Funchal,  de ____________ 2021 

_____________________________________ 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO 

Para efeitos do processo de “Recrutamento de 1 Técnico Superior (na área da 

Engenharia Naval Mecânica, ou, Engenharia Mecânica, ou, Engenharia Eletromecânica, 

ou, Engenharia Eletrotécnica) mediante Contrato de Trabalho por Tempo 

Indeterminado”, declaro que nada consta do meu registo criminal com acesso a áreas 

reservadas e que possuo o boletim de vacinas atualizado. 

 

Funchal,  de ____________ 2021 

 

_____________________________________ 

 

 


