
 

DECLARAÇÃO 

(Nome), (estado civil), na qualidade de (Professor/Investigador do Instituto Politécnico de 

Beja/referir outra instituição nacional ou estrangeira, de ensino superior/ (Individualidade de 

reconhecido mérito e experiência profissional relevante), portador do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão n.º ………………, emitido em  de ………. de …….., pelo arquivo de identificação de ………….., 

contribuinte fiscal nº ……………, residente na Rua ……………………….., vem pelo presente, em tempo e 

pela forma legal, estatutária e regulamentar julgada devida, e nos termos e para os efeitos 

previstos nos artigos 86.º e seguintes da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, diploma que define o 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 41.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de 

Beja, homologados por Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, datado de 20 de Agosto de 2008, e publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 169, de 2 de Setembro de 2008, a págs. 38 465 a 38 478, com início de vigência no dia 3 

de Setembro de 2008, e do Regulamento de Eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 

aprovado pelo Conselho Geral do Instituto em de Janeiro de 2009, titular a sua candidatura ao 

cargo de Presidente do Instituto Politécnico de Beja, em reposta ao Anúncio publicitado no Jornal             

, edição de    , a pág.     , /sítio da internet do Instituto (www.ipbeja.pt). 

Mais declara, sob compromisso de honra, e para o efeito ora referido: 

a) Conhecer e aceitar todas as disposições legais, estatutárias e regulamentares aplicáveis ao 

procedimento de eleição do Instituto Politécnico de Beja; 

b) Não se encontrar em situação de inelegibilidade, designadamente, por não ser 

aposentado, não ter sido condenado por qualquer infracção disciplinar, financeira ou penal 

no exercício de funções públicas ou profissionais, nos quatro anos subsequentes ao 

cumprimento da pena, sem incorrer em quaisquer outras inelegibilidades previstas na Lei e 

nos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja; 

c) Em caso de eleição, aceitar o cargo de Presidente do Instituto Politécnico de Beja a que se 

candidata. 

 

Beja,   de    de 200  . 

 

O DECLARANTE,  

 



(Assinatura conforme cópia do documento de identificação) 

 

Informação complementar: 

A presente Declaração de candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos a ela 
também anexos: 

1. Cópia do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte fiscal ou cópia do cartão de 
cidadão; 

2. Programa de Acção da Candidatura; 

3. Curriculum Vitae do candidato. 
 

 


