
BOLETIM DE CANDIDATURA

A Preencher pelos Serviços

Pagou _______.___ € de emolumentos.

Recebido em: _____/_____/______   por: _____________________________________________________

Data _____/ _____/_____

O candidato

Assinatura (obrigatória), ___________________________________

DADOS PESSOAIS
Nome completo  
Doc. Ident. Civil nº  validade  /  /  Emitido por 
Data de nascimento  /  /    NIF  
Morada 
Código Postal  –  Localidade Postal 
Contacto: Telefone   Telemóvel  e-mail: 

CICLO DE ESTUDOS A QUE SE CANDIDATA  

DOCUMENTOS APRESENTADOS
Apresentação do documento de identificação civil (BI, Cartão do Cidadão, Passaporte, Título de Residência)

 Concorda com a cedência da fotocópia do documento de identificação civil a qual anexa 
 Não concorda com a cedência da fotocópia do documento de identificação civil, comprometendo-se, contudo, a exibi-
-lo caso lhe seja solicitado

 Documento(s) comprovativo(s) da titularidade da habilitação com que se candidata com a classificação final do curso
 No caso de titulares de cursos superiores estrangeiros:

 Documento comprovativo da equivalência a um curso superior nacional ou de reconhecimento e respetivo registo 
de um curso superior estrangeiro nos termos do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de Outubro, com a respetiva clas-
sificação final; ou

 Declaração do NARIC atestando que o Curso é de nível superior no país de origem

 Os titulares de Curso Médio, para além dos documentos mencionados nos pontos anteriores, devem apresentar certidão  
    comprovativa de ser titular de um curso de Ensino Secundário (12º ano de escolaridade), de um curso complementar do  
     ensino secundário ou do 10/11º anos de escolaridade

 Procuração, se aplicável

 Outros

Concursos Especiais para Acesso ao Ensino Superior para  
Titulares de Outros Cursos Superiores

Ano letivo  / 
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