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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

 
 
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE DE GESTÃO 

 
 
Exmo. Senhor Presidente 
do Colégio de Especialidade, 

 

Nome                     
    

  
 

                            

                            

 

TOC n.º: 
        N.º doc. de 

identificação: 
          

NIF: 
          

 

Telemóvel: (  )           Telefone: (  )          

 

E-mail:                              

 

considerando preencher os requisitos previstos no regulamento geral das especialidades (Anúncio n.º 8600/2010, D.R. 
n.º 172, 2.ª série de 03/09/2010) para efeito de obtenção do título de técnico oficial de contas especialista, vem 
apresentar a sua candidatura, para o que junta: 

a) Curriculum vitae; 
b) Declaração, sob compromisso de honra, do elenco das entidades para as quais prestou serviços nos últimos dez 

anos; 
c) Descrição, sob compromisso de honra, dos conhecimentos e experiência relevantes na área de especialidade a 

que se candidata; 
d) Comprovativo do pagamento da taxa correspondente ao processo de candidatura (cf. rubrica 7.1 da tabela de 

taxas, de acordo com o Regulamento de Taxas e Emolumentos da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas)  
 

  
________________________, _____ de _______________ de __________                               

 
         
 Pede deferimento 

                                           
 
  

        ________________________________________________ 
                                                       (assinatura conforme o documento de identificação civil) 
 
 

Notas: 
(1) Apresentar este requerimento devidamente preenchido (e sua fotocópia – para efeito de recibo de entrega), presencialmente na sede da 
OTOC – ou em qualquer das suas representações permanentes – juntamente com os documentos acima referidos nas alíneas a) a d). 
 

(2) Para envio via postal: remeter para o endereço da sede da OTOC (Av. Barbosa du Bocage n.º 45, 1049-013 Lisboa), incluindo: meio de 
pagamento (cheque ou vale postal) referente ao pagamento da taxa correspondente (ou envio do comprovativo de pagamento efectuado via 
“Pagamentos Online” via site da OTOC) e fotocópia do requerimento (devidamente preenchido) e sobrescrito estampilhado e endereçado (com a 
morada do requerente) – para a devolução do recibo de entrega do requerimento. 
 

(3) Os dados recolhidos serão objecto de tratamento informatizado e destinam-se a integrar o registo de técnicos oficiais de contas especialistas. 
Ao(s) seu(s) titular(es) é garantido o direito de acesso, rectificação, alteração e eliminação sempre que para isso contacte por escrito a Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas. 

 

Reservado aos Serviços:                              LOTE N.º______________ Processo n.º __________________ 
 
Conferido. 
 
____/____/____ Dep. Funcionamento ●  ____/____/_____     Dep. Jurídico 
 

_____________________________    ●  ________________________________ 

 
Observações:  _________________________                                              

_______________________________________

______________________________________. 

 


