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DIPLOMA  MINISTERIAL  N.º 33/2016

de 20 de  Abril

APROVA  OS  FORMULÁRIOS  E  AS  MINUTAS
NECESSÁRIAS  PARA   A   TRAMITAÇÃO   DO

PROCEDIMENTO   ESPECIAL   DE   SELECÇÃO   DOS
PRESIDENTES   DAS   AUTORIDADES   MUNICIPAIS   E

DOS   ADMINISTRADORES   MUNICIPAIS

O Governo encontra-se profundamente empenhado na
promoção da melhoria da qualidade dos bens e serviços
públicos prestados aos cidadãos, bem como na promoção de
um maior acesso dos mesmos à Administração Pública. Para a
concretização deste objectivo, o Executivo aprovou o Decreto-
Lei n.º 3/2016, de 16 de Março, sobre o Estatuto das
Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização
Administrativa.

A reforma orgânica introduzida pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de
16 de Março aprofunda as responsabilidades da Administração
Local do Estado na prestação de bens e serviços públicos aos
nossos concidadãos, no entanto, permite, também, o
fortalecimento dos seus órgãos e serviços, o aumento dos
recursos disponíveis para o exercício qualificado das suas
competências, bem como para o aumento da participação
democrática dos cidadãos, nomeadamente através de uma
intervenção mais concreta e consequente nos processos
decisórios estratégicos da Administração Pública.

Atendendo ao significativo aumento das responsabilidade da
Administração Local na prestação de bens e de serviços
públicos, e atendendo às limitadas capacidades de que esta
ainda dispõe, considerou-se sensato que neste momento
histórico o processo de transição dos centros de decisão da
Administração Central para a Administração Local se fizesse
no quadro de um processo de desconcentração administrativa
e não imediatamente no quadro de um processo de
descentralização administrativa. Por conseguinte os órgãos e
serviços da Administração Local mantêm-se, nesta fase, na
esfera da Administração Directa do Estado até que as suas
capacidades em matéria de gestão pública local se encontrem
mais amadurecidas e consolidadas, momento em que os mesmos
transitarão progressivamente para as esferas da Administração
Indirecta do Estado e posteriormente para a Administração
Autónoma.

Os responsáveis máximos pelas Autoridades Municipais e
pelas Administrações Municipais continuarão, pois, a tratar-
se de dirigentes da Administração Estatal, possuindo, porém,
um estatuto especial, de acordo com o Decreto-Lei n.º 2/2016,
de 16 de Março, e serão recrutados de acordo com as regras
previstas pelo Decreto do Governo n.º 5/2016, de 6 de Abril,
que aprovou o Procedimento Especial de Selecção dos
Presidentes das Autoridades Municipais e dos
Administradores Municipais.

Com o propósito de agilizar e facilitar a tramitação do
procedimento especial de selecção, prevê-se a possibilidade
de o membro do Governo responsável pela área da
Administração Estatal poder aprovar, por diploma ministerial,
formulários e minutas que considere necessários para a
concretização daquele fim. Atendendo a que se procura
assegurar uma ampla participação no procedimento especial
de selecção, a maior celeridade possível na despistagem de
candidaturas indevidamente apresentadas, designadamente
por quem para o efeito não preenche os necessários requisitos
legais, assim como a rápida e fácil análise dos processos de
candidatura, o fácil acesso aos documentos da Comissão
Especial de Selecção, o rápido acesso à cópia do exame escrito
realizado, a fácil apresentação de reclamações e de pedido de
revisão das classificações obtidas no exame especial de
selecção e o acesso à utilização do instrumento de recurso
para o membro do Governo responsável pela Administração
Estatal entende-se conveniente a aprovação de um formulário
de apresentação de candidaturas, de uma minuta para requerer
a consulta das actas da Comissão Especial de Selecção, de
uma minuta para o acesso à cópia do exame escrito, de uma
minuta para apresentar uma reclamação à lista provisória de
candidatos admitidos e de candidatos excluídos ao
procedimento especial de selecção ou para a apresentação de
um requerimento de revisão da classificação obtida no exame



Jornal da República

Série I, N.° 15  Página   9264Quarta-Feira, 20  de  Abril  de 2016

escrito do procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais
e de uma minuta para a apresentação de recurso para o membro do Governo responsável pela Administração Estatal relativamente
às decisões proferidas pela Comissão Especial de Selecção sobre a reclamações apresentadas à lista provisória de candidatos
admitidos e de candidatos excluídos.

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Administração Estatal manda, ao abrigo do disposto pelo artigo 30.º do Decreto do Governo n.º 5/
2016, de 6 de Abril, publicar o seguinte diploma:

Artigo 1.º
Objecto do diploma

O presente diploma ministerial aprova os formulários e as minutas necessárias para a tramitação do procedimento especial de
selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais.

Artigo 2.º
Formulários e minutas

São aprovados para utilização no âmbito da tramitação do procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades
Municipais e dos Administradores Municipais:

a) O formulário de candidatura que consta do Anexo I ao presente diploma ministerial e do qual faz parte para todos os efeitos
legais;

b)  A minuta para a apresentação do requerimento de consulta de actas da Comissão Especial de Selecção que consta do Anexo
II ao presente diploma ministerial e do qual faz parte para todos os efeitos legais;

c) A minuta para a apresentação do requerimento de acesso à cópia do exame escrito que consta do Anexo III ao presente
diploma ministerial e do qual faz parte para todos os efeitos legais;

d) A minuta para a apresentação de reclamação à lista provisória de candidatos admitidos e de candidatos excluídos ao
procedimento especial de selecção ou de apresentação de requerimento de revisão da classificação do exame escrito que
consta do Anexo IV ao presente diploma ministerial e do qual faz parte para todos os efeitos legais;

e) A minuta para a apresentação de recurso à decisão proferida pela Comissão Especial de Selecção sobre a reclamação
apresentada à lista provisória de candidatos admitidos e de candidatos excluídos ao procedimento especial de selecção que
consta do Anexo V ao presente diploma ministerial e do qual faz parte para todos os efeitos legais.

Artigo 3.º
Obrigatoriedade

É obrigatória a utilização do formulário e das minutas previstas pelo artigo anterior na prática dos actos a que os mesmos se
destinam no âmbito da tramitação do procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos
Administradores Municipais.

Artigo 4.º
Documentos complementares

1.  Ao formulário e às minutas previstas no artigo 2.º podem ser juntos pelos respectivos subscritores quaisquer documentos
que os mesmos considerem necessários para a boa decisão das suas pretensões.

2.  Quando o espaço previsto nas minutas a que alude o artigo 2.º se revele insuficiente para a completa exposição dos motivos
ou fundamentos que subjazem ao que se pretende requerer podem os mesmos ser desenvolvidos em folhas avulsas que
àquelas são juntas, com a menção expressa do seu número.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal da República.

Díli, 08 de Abril de 2016

Dionísio Babo Soares, PhD
Ministro
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MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELECÇÃO DE PRESIDENTES DE AUTORIDADES 

MUNICIPAIS E DE ADMINISTRADORES MUNICIPAIS 

Formulário de Candidatura 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Candidata-se a Presidente  Autoridade  
Municipa l/Administ rador Municipa l de  

 
(município) 

O candidato é  funcionário público Sim   Não  
  

O Candidato tem experiência de gestão pública Sim   Não  
      

O candidato tem 5 anos de experiência  em gestão pública Sim   Não  
 
 

1 . Ident ificação do candidato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 . Outros dados do candidato 
 

 

Nome Completo                                  
  

                                        
 

Data de Nasc imento     -   -    N.º de BI /Passaporte  
 Ano  Mês  Dia   

 
Sexo   

(F ou M) 
 

Estado Civil: 
 

Solteiro  
 

Casado  
 

Viúvo  
 

Divorciado  
 

União de facto  
 
Naturalidade: 

 
 

País:   
 

Município:   
 

Posto 
Administrativo: 

 
 
 

Suco: 
  

 

Aldeia:    
 

 
 

Nome do Pai:                                   
 

 

 
 
 

Nome da Mãe:                                   

 

 

Morada habitual:                                    
 

 

Município:              
 

Posto 
Administrativo: 

                  
 

 

Suco:              
 

Aldeia:                   
    
 

N.º Telefone:              
 
 

N.º Telemóvel:                   
 
 
 

Email:                                    

 
 
 
 

FOTO 

ANEXO I 
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3. Habilitações académicas

 

4 . Situação profissional – candidatos com vínculo à função pública

 

 

 

 

 

5 . Situação profissional – candidatos sem vínculo à  função pública

Grau: Ensino básico Ensino Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

Estabelecimento de  Ensino:

Designação do Curso: 

Ano de Iníc io: Ano conclusão: Classificação final:

Acções de formação e valorização professional frequentadas com aprove itamento 

Inst ituição Acção de  formação Ano 

Serviço em que presta t rabalho

Categoria  profissiona l Grau

Esca lão/Índice de vencimento Sa lário

Ano de  admissão na  categoria Ano de admissão no esca lão

Classificação na últ ima avaliação Ano da últ ima avaliação 

Funções dirigentes desempenhadas Ano 

Funções dirigentes desempenhadas Ano 

Funções dirigentes desempenhadas Ano 

Situação profissiona l

Ident ificação do empregador 

Sede do empregador 

Funções desempenhadas 

Ant iguidade nas funções anos Remuneração anua l líquida

Experiênc ia de  gestão Planeamento Orçamentação Execução Orçamental Monitorização 
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6. Competências técnicas

 
 

 
 
 

 

7. Apt idão física e mental para o desempenho de funções

 

 

8. Idoneidade e integridade de carácter

Competências linguíst icas que o candidato possui 

Língua Básico Regular Bom Observações 

Escrito Oral Escrito Oral Escrito Oral

Tétum 
Português 

Competências no domínio das tecnologias da  comunicação e informação 

Software Básico Regular Bom Forma de aquisição da competência 
Processamento de texto 
Processamento de folha de cálculo 
Elaboração de apresentações 
Navegação na internet
Envio de correio electrónico 
Construção e gestão de bases de dados 

Possui carta de  condução: Sim Não Categoria: 

N .º da  carta  de  condução: Validade  /    / 

Sofre de algum tipo de incapacidade física que limite ou impeça o desempenho das funções a que se candidata? Sim Não

Sofre de algum tipo de incapacidade mental que limite ou impeça o desempenho das funções a que se candidata? Sim Não 

Descreva a natureza e grau da incapacidade se respondeu “Sim” a alguma das questões anteriores

Já alguma vez foi condenado judic ialmente? Sim Não 

Se respondeu sim à questão anterior, identifique as razões e 
a natureza da sanção que lhe foi aplicada 

2
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9 . Cert ificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Documentos a apresentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Registo de apresentação de candidatura 

Para os devidos efeitos declaro que as informações prestadas no presente formulário são correctas e 
rigorosas, compreendendo que a sua eventual inexactidão ou falsidade poderá implicar a minha exclusão do 
procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos Administradores 
Municipais, sem prejuízo da eventual responsabilidade criminal ou civil que das mesmas possa decorrer. 
 
Data: ___/___/____ Assinatura:  
 

Assinale com ! os documentos apresentados 
 
 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade da RDTL/Passaporte da RDTL 
  

 Certificado comprovativo das habilitações identificadas no quadro 3 
  

 Declaração da entidade empregadora comprovativa de vínculo profissional, categoria, antiguidade, funções 
exercidas e última avaliação profissional 

  

 Documento comprovativo do exercício de funções dirigentes na Administração Pública 
  

 Documento médico comprovativo de aptidão física e mental para o desempenho das funções a que se candidata 
  

 Documentos comprovativos da participação em acções de formação profissional 
  

 Fotocópia comprovativo das competência técnicas enumeradas no quadro 6 
  

 Certificado de registo criminal 
  

 Curriculum Vitae 
  

 Três fotografias tipo passe 
  

 Outros documentos 

 
Outros documentos entregues (e não identificados anteriormente) que o candidato considere relevantes para a 
apreciação da sua candidatura 
1  
2  
3  
4  
5  
 

N.º total de documentos entregues  N.º total de folhas dos documentos entregues  
 

Data de recepção da candidatura ___/___/___ Hora de recepção da candidatura ____:____ horas 

 
 

Serviço que recebeu a candidatura  Nome do funcionário que 
recebeu a candidatura 

 

 
     

N.º de registo da candidatura 
     

Assinatura do Funcionário que recebe os documentos 
 

3 

4 Modelo 1 – n.º de série n.º 
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 Exmo. Senhor 

 Presidente da Comissão Especial de Selecção 

Assunto: Requerimento de consulta de actas da Comissão Especial de Selecção 
Data: 

Nome: 
Domicílio Habitual: 
Município: Posto 

Administrativo: 
Suco: 

BI/Passaporte RDTL n.º: Telemóvel n.º Email 
Candidato ao cargo de: n.º de registo 

Vem, respeitosamente, requerer a V. Excelência a consulta da (s) acta (s) da (s) reunião (ões) da Comissão Especial de Selecção 
do procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais, 
realizada (s) em _________________________________, o que faz ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto do 
Governo n.º 5/2016, de 6 de Abril, com os seguintes fundamentos: _______________________________________________ 

Despacho:

Data: Assinatura: 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELECÇÃO 

DOS 

PRESIDENTES DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS 

N.º do documento 

Data de entrada do documento 

Assinatura do funcionário que recebe: ______________________________________________________ 

ANEXO II 
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                        Exmo. Senhor 

                        Presidente da Comissão Especial de Selecção 

 

Assunto: Requerimento de acesso à cópia do exame escrito 
Data:  

 

Nome:  
Domicílio Habitual:  
Município:  Posto 

Administrativo: 
 Suco:  

BI/Passaporte RDTL n.º:  Telemóvel n.º  Email  
Candidato ao cargo de:  n.º de registo  

 

 

Vem, respeitosamente, requerer a V. Excelência a cópia do exame escrito que realizou no âmbito do procedimento especial de 
selecção dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais, no dia ........, do mês de ..................... 
do ano ............... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Despacho: 

Data: Assinatura: 

 

 
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELECÇÃO 

DOS 

PRESIDENTES DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS 

N.º do documento 

Data de entrada do documento 

Assinatura do funcionário que recebe: ______________________________________________________ 

ANEXO III 
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   Exmo. Senhor 

   Presidente da Comissão Especial de Selecção 

Assunto: Reclamação à lista provisória de candidatos admitidos e excluídos ! 
Revisão da classificação do exame escrito  ! 

Data: 

Nome: 
Domicílio Habitual: 
Município: Posto 

Administrativo: 
Suco: 

Cartão de Eleitor n.º: Telemóvel n.º Email 
Candidato ao cargo de: n.º de registo 

Vem, respeitosamente, reclamar para Comissão Especial de Selecção da lista provisória de candidatos admitidos  e excluídos 
! / requerer a revisão da classificação do exame escrito ! no procedimento especial de selecção dos Presidentes dos 
Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais com os seguintes fundamentos:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Despacho:

Data: Assinatura: 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELECÇÃO 

DOS 

PRESIDENTES DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS 

N.º do documento 

Data de entrada do documento 

Assinatura do funcionário que recebe: ______________________________________________________ 

ANEXO IV 
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  Sua Excelência  

  O Senhor Ministro da Administração Estatal 

Assunto: Recurso da decisão sobre a reclamação à lista provisória de candidatos admitidos e excluídos 
Data: 

Nome: 
Domicílio Habitual: 
Município: Posto 

Administrativo: 
Suco: 

Cartão de Eleitor n.º: Telemóvel n.º Email 
Candidato ao cargo de: n.º de registo 

Não se conformando com a decisão da Comissão Especial de Selecção sobre a reclamação apresentada à lista provisória de 
candidatos admitidos e de candidatos excluídos ao procedimento especial de selecção dos Presidentes das Autoridades 
Municipais e dos Administradores Municipais vem, respeitosamente, apresentar, perante Sua Excelência, Senhor Ministro,o 
presente recurso nos termos e com os fundamentos seguintes:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Despacho:

Data: Assinatura: 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELECÇÃO 

DOS 

PRESIDENTES DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS 

N.º do documento 

Data de entrada do documento 

Assinatura do funcionário que recebe: ______________________________________________________ 

ANEXO V 


