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Exmo. Sr. 

Presidente do Conselho de Direção da 

Escola Superior de Saúde Norte da CVP, 

 Professor Doutor Henrique Lopes Pereira 

 

 

REQUERIMENTO 

 

NOME COMPLETO, titular do cartão de identificação n.º __________________ válido até 

_______________________, com o número de identificação fiscal __________________, 

com residência em _____________________________________________, número de 

telefone _____________________________, endereço de correio eletrónico 

________________________, licenciado/a em ____________________________ com 

cédula profissional n.º ____________________   na área de ________________________, 

vem por este meio requerer a Vª EXª que se digne: 

 

1 – Admiti-la/o à realização da prova para atribuição do Título de Especialista na área de 

_____________________________, ao abrigo do Decreto-Lei nº 206/2009 de 31 de 

agosto, publicado no Diário da República, 1ª Série – Nº 168 de 31 de agosto de 2009, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril, publicado no Diário da República, 1ª 

Série – Nº 74 de 16 de abril de 2021, constituída pela discussão do Currículo profissional e 

Trabalho de natureza profissional de acordo com as alíneas a)  e b) do n.º 2 do artigo 9º 

do Regulamento para Atribuição do Título de Especialista da ESSNorteCVP. 

De acordo com os requisitos constantes nos artigos 7º e 9º do Regulamento para 

Atribuição do Título de Especialista da ESSNorteCVP, anexa os seguintes documentos: 

a) Fotocópias comprovativas de habilitações académicas, onde consta a 

respetiva classificação; 

b) Fotocópia da cédula profissional; 

c) Declaração discriminada que atesta a experiência profissional, na área em que 

requere as provas, com anos de serviço (anos/meses) e regime contratual. No 
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caso de trabalhador independente, os anos de serviço podem comprovar-se 

através de declaração de início/cessação de atividade emitida pelos Serviços de 

Finanças. 

d) Dois exemplares de currículo profissional em suporte de papel e um exemplar 

em suporte informático; 

e) Dois exemplares do trabalho de natureza profissional em suporte de papel e 

um exemplar em suporte informático; 

f) Dois exemplares das publicações científicas mencionadas no currículo, que o 

candidato considere relevante apresentar, em suporte de papel e um exemplar 

em suporte informático. 

 

Pede deferimento. 

 

 

 

Oliveira de Azeméis, (DATA) 

 

 

 

 

(NOME COMPLETO) 


