
Candidatura Assistente Executivo 
Junta Regional de Santarém

A Junta Regional de Santarém procura Caminheiro/Companheiro ou Dirigente no ativo para 
Assistente Executivo(a) na área e Administração e DMF. 
  
O período de candidatura decorrerá entre 29 de setembro e 6 de outubro de 2014. 
  
As candidaturas devem ser enviadas para geral@santarem.cne-escutismo.pt, através do envio de 
Curriculum Vitae e Ficha de Candidatura. 
  
Será efetuada uma pré-seleção, de acordo com os requisitos abaixo explicitados, sendo a lista 
publicada no site da Junta Regional a 8 de outubro de 2014, e afixado na Sede Junta Regional de 
Santarém. 
  
Decorrerá entre 9 e 10 de outubro entrevistas para os candidatos selecionados. 
  
A divulgação do selecionado será efetuada no dia 12 de outubro de 2014, no site da Junta 
Regional e afixada na Sede da Junta Regional de Santarém. 
  
O selecionado deverá estar disponível para iniciar funções a 20 de outubro de 2014.

Informações Pessoais

Nome:

Morada:

Localidade: Data de Nascimento:

Endereço de E-mail: Telemóvel:

Número de Segurança Social: Número de Identificação Fiscal:

Encontra-se atualmente no ativo no Escutismo?

Sim Não

Qual o Agrupamento em que se encontra inscrito?

mailto:geral@santarem.cne-escutismo.pt


Dados para a Candidatura

Em relação às áreas abaixo indicadas refira qual o seu grau de conhecimento/ experiência, em 
que 1 é Pouco e 4 é Muito:

1 2 3 4

Organização do CNE

Fardamento do CNE

Atendimento ao Público

Informática na ótica do utilizador

Tem disponibilidade para trabalhar em full-time e em Santarém?

Sim Não

Tem disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horários, incluindo trabalho ao fim-de-
semana?

Sim Não

Tem Carta de Condução de Ligeiros?

Sim Não

A partir de que data tem disponibilidade para iniciar funções?

Informações Relevantes:

Para finalizar deve salvar esta ficha com os seus dados, para isso vá a "Arquivo", e clique em 
"Salvar como", escolhendo a localização onde pretende guardar o documento, para finalizar clique 
em "Guardar". 
  
A Candidatura apenas é válida com o envio do Curriculum Vitae, juntamente com esta Ficha de 
Candiatura. Estes ficheiro devem ser enviados para geral@santarem.cne-escutismo.pt. 
  
O prazo de candiatura termina a 6 de Outubro.
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