Despacho:
Colocado

Não colocado

Data ___ / ___ / ____

Excluído
Conselho Cientifico
(se aplicável)

Serviços de Ingresso

Reitor

________________

________________ ________________

Requerimento de Candidatura 20___/20___
Formação pós-graduada
CURSO A QUE SE CANDIDATA
Pós-Graduações: __________________________________________________________________________________________
NOTE BEM: PREENCHA COM LETRAS MAIÚSCULAS E SEM ABREVIATURAS
Antes do preenchimento deste Requerimento, deverá consultar a informação disponibilizada sobre os cursos de Pós-Graduação e Mestrados, os respectivos regulamentos de acesso, e no
acto da Candidatura entregar os documentos aí solicitados. Só serão aceites documentos originais ou cópias autenticadas. O envio via postal deverá ser remetido ao Serviço de Ingresso
do ISPA. Apenas expedições registadas com aviso de receção fazem prova de entrega. Não há lugar a quaisquer reembolsos de pagamentos efectuados.

1.

DADOS PESSOAIS

Nome:
Morada:
NIF:
Código Postal:
Localidade:
e-mail:
Telef. Residência:
Telemóvel:
Data de Nascimento: ___/___/___
BI N.º
passado pelo Arquivo de Identificação de
em ____/____/____ Naturalidade:
Nacionalidade:

2.

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS (especifique em que área científica)

Diploma ou Graus Curso adequado a Bolonha?

Instituição

Ano de Conclusão Classificação

Outras qualificações e ano de obtenção (pós-graduação, estágios, etc.)

3.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Ano

Organização

Funções

continue no verso s.f.f.

4.

OUTROS DADOS RELEVANTES

Indique outras experiências que considere relevantes

Trabalhos realizados (Monografias, Artigos, Programas de Intervenção, etc.)

Sintetise os motivos de ordem profissional e académica que o(a) levaram a candidatar-se a este curso e o grau de disponibilidade pessoal para assegurar a participação nas aulas

5.

TRAMITAÇÃO / ALTERAÇÃO AO REQUERIMENTO
DATA

TEOR TRAMITAÇÃO / ALTERAÇÃO

RUBRICA DO CANDIDATO

Declaro, sob compromisso de honra:
– que o processo de candidatura é constituído por _____ folhas, incluindo o Requerimento de Candidatura;
– a correcção dos dados aqui apresentados.
– que apresentarei os originais ou cópias autênticadas dos documentos que instruem o processo de Candidatura.

Data

/

/

Assinatura do candidato:
RESERVADO AOS SERVIÇOS ACADÉMICOS

Recebido em: _____/_____/_____

Rubrica do funcionário _____________________________

Os dados referentes a este processo podem ser consultados em www.ispa.pt, na área reservada aos candidatos, mediante a inserção do número de candidatura
que lhe foi fornecido no acto da candidatura e do número de Bilhete de Identidade ou outro documento de identificação
Os dados recolhidos serão objecto de registo informático.
Os interessados poderão aceder à informação que lhes diz respeito e proceder à sua correcção.

Mod. 01A/08 - ISPA
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