
AUTORIDADE EUROPEIA PARA A SEGURANCA DOS ALIMENTOS
CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA INTEGRAR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(todas as secções pertinentes do formulário de manifestação de interesse devem ser devidamente preenchidas; obrigatório preencher a TINTA

PRETA, em letra de imprensa, mesmo em eventuais folhas adicionais.  Após o preenchimento, assine e date)

Os candidatos devem preencher todas as secções do presente formulário.

1. Apelido (1):……………………………………………………………….. Nome próprio:

Título :……………………………………………………………. 

3. Data de nascimento: Dia: ...................................... Mês: ......................... Ano: ...................................

4. Sexo: Masculino Feminino

5. Nacionalidade:

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

6.  Línguas:
Assinale com números seguintes (1, 2 ou 3) os espaços correspondentes:
1 Língua materna ou língua principal
2 Segunda(s) língua(s)
3 Outras línguas que domine:

DA DE EL PT ES FR IT NL PT FI SV Outra
(indicar quais)

7 Organização para a qual trabalha actualmente: (Indicar se está desempregado ou se é trabalhador por conta própria).

Nome:

Endereço:

                                                     
(1) IMPORTANTE: A presente manifestação de interesse será registada sob este apelido.  Queira, portanto, mencioná-lo em toda a
correspondência ulterior. Se os diplomas e certificados que juntar ao presente acto de candidatura forem passados noutro nome (por
exemplo, nome de solteira), queira indicá-lo:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(2) Os serviços da Comissão deverão ser informados de qualquer mudança de endereço.

Endereço para correspondência(2)
  ............................................................................................................................................................................................................................................ N.º:............................................................
 Código postal: ...............................................  Localidade: .........................................................................................................  País:...............................................................................

 Telefone N.º: ....................................................... Correio electrónico: .......................................................................

  Fax No: ................................................................................

 Telefone de expediente: ..................................................................................................................................................



8. Queira referir sucintamente as principais áreas de competência que considera que pode trazer para o conselho de administração

(1)

(2)

(3)

Outras:

8a.  Queira expor sucintamente a sua experiência no que se refere à segurança alimentar ou a outras áreas relacionadas com a
actividade da Autoridade



9 Queira indicar se a sua candidatura poderá também ser considerada como uma expressão de interesse no contexto dos quatro
membros do conselho de administração que devem possuir experiência em organizações que representam consumidores ou outros
interesses na cadeia alimentar.

SIM     NÃO

Em caso afirmativo:
(a) Consumidores: Indicar nomes e moradas das organizações:

(a) Outros interesses na cadeia alimentar: Indicar nomes e moradas das organizações:
 

10. Informação relativas a interesses directos ou indirectos de relevância para as funções a desempenhar na Autoridade (neste fase
não é necessário indicar valores relativos a quaisquer interesses financeiros ou nomes dos membros da família)

(1) Interesse directo (rendimentos económicos provenientes, por exemplo, de um emprego, de trabalho sob contrato, de
investimentos, honorários, etc.):

(2) Interesses indirectos (rendimentos económicos, por exemplo, bolsas, patrocínios ou outros benefícios):

(3) Interesses derivados de outras actividades profissionais do candidato ou dos seus familiares mais próximos:



(4) Qualquer função ou filiação que o candidato tenha numa organização/órgão/clube a que as actividades da Autoridade possam
interessar:

(5) Outros interesses ou factos que o candidato considere pertinente comunicar:

11. Declaração:

1. Declaro, sob compromisso de honra, que as informações prestadas no presente acto de candidatura são verídicas e completas.

2. Mais declaro, sob compromisso de honra, ser nacional de um dos Estados-Membros da União Europeia e estar no pleno gozo dos
meus direitos cívicos;

3. Comprometo-me a entregar, logo que me sejam pedidos, os documentos que fundamentam a minha manifestação de interesse e
estou ciente de que em caso de não apresentação dos referidos documentos a presente manifestação de interesse pode ser
considerada sem efeito.

4. Confirmo o meu compromisso de agir com independência no interesse público e em declarar cabalmente quaisquer interesses
directos e indirectos que possam comprometer a minha independência. 

5. Estou disposto a aceitar um período de funções de 4 ou 6 anos, se tal me for proposto pelo Conselho. 

Data e Assinatura

Os candidatos devem apresentar:

- Uma carta de motivação
- Um CV em formato livre de 3 páginas no máximo


