EMPREGADO FORENSE
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Regional de
da Ordem dos Solicitadores e
dos Agentes de Execução1

Primeiro:
de 2
cédula profissional numero
Segundo:

,

, na qualidade
com a o NIPC ou

;
, residente em

Cód. Postal:
_ e-mail:
nascido em
/
/ , BI/CC
possuindo como habilitações3:

, telefone/telemóvel:
, NIF:

;

vêm nos termos do art.º 3º, do Regulamento dos Empregados Forenses, nº 46/2021, requerer a
inscrição do segundo/a como empregado/a forense do/s primeiro/s.

O segundo requerente declara ainda sob compromisso de honra:
a)
b)

c)
d)

Autoriza a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução a tratar e utilizar os seus dados
pessoais de acordo com o previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Compreende e aceita as normas estatutárias e regulamentares relativas à atividade profissional,
em especial as atinentes ao segredo profissional e se compromete ao seu respeito, mesmo após
desvinculação laboral; *
Compromete-se a devolver o cartão de identificação, no prazo de 2 dias úteis, se lhe for solicitado
pela sua entidade patronal ou pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução*;
Está ciente da responsabilidade disciplinar inerente às funções de empregado forense, não tendo
sido sujeito a pena disciplinar superior a pena de multa no exercício de funções públicas ou
equiparadas, de advogado, de associado profissional ou de associação pública profissional; *

Sendo sociedade profissional,4 o primeiro requerente, indica como associado subsidiariamente
responsável a título disciplinar, pelos atos ou omissões do empregado supra referido
[Ced.Prof.]

Para cumprimento do estipulado no Regulamento nº46/2021, juntam:
1- Certificado de habilitações – al. e)
2- Contrato de trabalho ou comprovativo da inscrição na Segurança Social como empregado do
associado requerente, ou como trabalhador independente – al. f)
3- Fotografia – al. g)

1 Conforme competência delegada do conselho geral de 2021.03.08
2 Solicitador/ sociedade de solicitadores/ sociedade de solicitadores e agentes de execução
3 Escolaridade mínima obrigatória- 12ºano.
4 Nos termos do nº2 do artº11º do Regulamento de Empregados forenses,
* As declarações das alíneas b), c) e d) podem constar do contrato de trabalho.

4- Comprovativo do pagamento da taxa de inscrição de empregado forense: 25,50€ (pode ser
paga através de transferência bancária para o IBAN: PT50 0033.0000.45249064886.05) al h)
5- Certificado do registo criminal – al. i)

Pedem deferimento,

O(A) Associado(a) / A administração,

O(A) empregado(a),

