CENTRO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA

DE VIANA DO CASTELO

ADD – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE

AVALIAÇÃO EXTERNA
PEDIDO DE ESCUSA
Exma. Senhora
Coordenadora da Bolsa de Avaliadores Externos do Centro de Formação Contínua de Viana do Castelo

1. Nome (completo)
2. Data de nascimento

3. B.I. /C.C. nº

4. Contribuinte nº

7. Telefone

8. Telemóvel

5. Morada
6. Código Postal
9. Endereço de e-correio
10. Agrupamento
11. Escola
12. Grupo de recrutamento

13. Situação Profissional

14. Escalão da carreira docente
em que se integra

Nos termos do artigo 8º do Despacho Normativo nº 24/2012, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 208, de 26 de outubro
e de acordo com o disposto no artigo 73.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro)
venho por este meio apresentar pedido de escusa relativamente ao seguinte:

uma vez que:
15. Situação em que me integro
(Assinalar com um x)
15.1. Por mim ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao 3.º grau da linha
colateral, ou tutelado ou curatelado minha ou do(a) meu(minha) cônjuge ou de pessoa com quem viva em condições análogas.
15.2. Como titular do órgão ou agente, o(a) meu(minha) cônjuge ou algum parente ou afim na linha reta, for credor ou devedor de
pessoa singular ou coletiva com interesse direto no procedimento, ato ou contrato.
15.3. Dado ter havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o procedimento, por mim, meu(minha) cônjuge,
parente ou afim na linha reta.
15.4. Dado existir inimizade grave ou grande intimidade entre mim ou o(a) meu(minha) cônjuge e a pessoa com interesse direto no
procedimento, ato ou contrato.
15.5. Dado penda em juízo uma ação em que seja parte o titular, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas.

Pedindo deferimento.

Data ______ / ______ / ______

Assinatura _______________________________________

Nota: Este requerimento, depois de preenchido e assinado, deverá ser entregue pessoalmente no CFCVC.

Sede: ESCOLA SECUNDÁRIA DE MONSERRATE  4901-860 VIANA DO CASTELO  TELEF. 258 801 800
http://www.cfcvc.edu.pt  e-mail: geral@cfcvc.edu.pt

