Município de Vieira do Minho

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal
de Vieira do Minho
- Renovação da licença de guarda-nocturno
- Candidatura para a atividade de guarda-nocturno
- Cessação da atividade de guarda-nocturno

Identificação do Requerente

Nome:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Telefone/Telemóvel:

-

Fax:

B.I./ Cartão de Cidadão:

E-mail:

Validade:

/

/

.Contribuinte Nº:

Idade:

Requer a V. Exa.
(Assinale com X o que pretende)

Renovação da licença trienal nº

válida até

/

/

Admissão ao concurso para a atividade de guarda-nocturno, conforme aviso de abertura datado de
/

/

e afixado em

para a área

geográfica de
Vem, nos termos do n.º 4 do Art. 5.º do Decreto-Lei n.º 310 / 2002, de 18 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho, comunicar a V. Exa. que cessa (ou cessará) a sua
atividade de guarda-noturno, a partir de (data)

Vieira do Minho,

de

de

/

/

O requerente,
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Documentos instrutórios:
Renovação da Licença de guarda-noturno
(Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 /12 com as alterações introduzidas pelo D.L. Nº114/2008, de 01 de Julho, conjugado com o
Regulamento Municipal de Licenciamento de Atividades Diversas)

Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Número de Contribuinte
Fotocópia da Licença anterior
Certificado de Registo Criminal
Ficha médica que ateste a robustez física e o perfil psicológico para o exercício das suas funções

Candidatura a concurso para a atividade de guarda-noturno
Curriculum vitae
Fotocópia do comprovativo de habilitações académicas
Certificado de Registo Criminal
Atestado médico que atesta a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da atividade de
guarda-noturno
Cópia de documento comprovativo de que contratou um seguro que garanta o pagamento de uma
indemnização por danos causados a terceiros no exercício e por causa da sua atividade
Duas fotografias a cores
Declaração de que não se encontra em efetividade de serviço, de qualquer força militar ou serviços de
segurança
Qualquer documento que releve para a candidatura (facultativo)
Declaração sob compromisso de honra, da situação em que se encontra relativamente a cada uma das áreas
do artigo 8º.
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