
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS NA 

CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 

Nos termos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e da respetiva lei de execução nacional (Lei n.º 

58/2019, de 8 de agosto), os documentos e dados pessoais apresentados nesta candidatura são 

confidenciais, sendo conservados e integrados em ficheiros tratados pelos responsáveis pelos 

mesmos.  

Todos os dados recolhidos têm como finalidade a avaliação e seriação de candidaturas no âmbito 

do emprego público. 

O tratamento dos dados é feito através de meios eletrónicos, no estrito cumprimento da legislação 

respeitante ao tratamento de dados pessoais, sendo armazenados em base de dados específica 

e, em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outras finalidades que não seja 

aquelas para a qual a lei ou o contrato permitem. 

No âmbito do recrutamento para emprego público, e caso seja necessária a publicação de dados 

pessoais, apenas será publicado o nome do candidato, sempre que este seja suficiente para 

garantir a sua identificação. 

Os dados pessoais recolhidos são os estritamente necessários para as finalidades referidas, 

sendo que o candidato tem sempre o direito de: 

 Aceder, retificar, apagar (dentro dos limites legais) e solicitar a limitação o tratamento 

(dentro dos limites legais) dos dados pessoais fornecidos; 

 Conhecer da existência de qualquer violação de dados nos termos do artigo 34.º do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 

 O direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

A presente nota informativa deverá ser complementada com a leitura da “Política de Privacidade 

e Tratamento de Dados Pessoais”, disponível para consulta na sede do LNEC ou em www.lnec.pt. 

http://www.lnec.pt/

