BOLETIM DE CANDIDATURA
(Concursos Especiais)

Estudante Internacional

ANO LETIVO 201

N.º CANDIDATURA

/ 201

(ASSINALE COM UM X)

1. REGIME AO ABRIGO DO QUAL SE CANDIDATA

Estudante Internacional

2. CURSO OU CURSOS A QUE SE CANDIDATA
Cursos de 1º ciclo

Comunicação Empresarial

Design de Comunicação

Jornalismo

Gestão
Gestão de Recursos Humanos

Informática
ramo: Desenvolvimento de Software
Informática
ramo: Sistemas de Informação Empresariais

Multimédia

Psicologia
Serviço Social

3. DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

PAÍS
NACIONALIDADE
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO nº
emitido em ____/___/___,
(ASSINALE COM UM X)

Cartão de Cidadão

CONTRIBUINTE Nº

LOCALIDADE

TELEF.

E-mail

Título de Residência

DATA DE NASCIMENTO

MORADA

CÓDIGO POSTAL

B.I.

data de validade ___/___/___

TELEM.

Passaporte

BOLETIM DE CANDIDATURA
(Concursos Especiais)

N.º CANDIDATURA

Estudante Internacional

5. DOCUMENTOS A ENTREGAR

1. Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
2. Fotocópia do cartão de contribuinte
(Apenas no caso de não ter apresentado Cartão de Cidadão)

3. Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem nacionalidade
portuguesa nem está abrangido por nenhuma das condições elencadas nas alíneas
do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento do Concurso Especial
4. Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português, com a
classificação final;
ou
5. Documento comprovativo de habilitação legalmente equivalente ao ensino
secundário português, com a classificação final;
ou
6. Documento comprovativo da titularidade de uma qualificação que, no país em que
foi obtida, lhe confere o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse
país, com a classificação final, fazendo prova da sua validação pela entidade
competente desse país
7. Se aplicável, documento comprovativo da realização de provas julgadas de nível e
conteúdo equivalente às prestadas pelos estudantes admitidos através do regime
geral de acesso e ingresso, com a classificação obtida
8. Se aplicável, diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira, nível B2, ou
outro certificado de nível B2 de domínio da língua portuguesa emitido por
instituição de ensino superior portuguesa;
ou
9. Documento comprovativo de residência ininterrupta em país de língua oficial
portuguesa nos últimos dois anos
10. No caso de documentos em falta, declaração, sob compromisso de honra, de que
satisfaz as condições previstas na ou nas alíneas em causa

Coimbra,
O(A) Candidato(a)

de

de 201
A Secretaria

Nota:
No âmbito da presente candidatura, será efetuado o pagamento de uma taxa de candidatura de acordo com os valores definidos e não há
lugar a reembolsos de pagamentos efetuados.

