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BOLETIM DE CANDIDATURA 

CONCURSOS ESPECIAIS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
Titulares das Provas para Maiores de 23 anos 

Registo: _________________________ 

Recebido em: _____/_____/_________ 

Por: ____________________________ 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________  Documento de Identificação n.º: ___________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________________________________________ 

             ___________________________________  Código Postal: __________ - ________   ________________________________  

Telemóvel: _________________________________   E-mail: __________________________________________________________ 

Concurso Especial a que se candidata: 

Titulares das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 
23 anos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Cursos da Universidade do Minho a que se candidata (consultar as instruções de preenchimento): 

1ªopção:    Código:                Designação: ____________________________________________________________________ 

2ªopção:    Código:                Designação: ____________________________________________________________________ 

3ªopção:    Código:                Designação: ____________________________________________________________________ 

4ªopção:    Código:                Designação: ____________________________________________________________________ 

5ªopção:    Código:                Designação: ____________________________________________________________________ 

6ªopção:    Código:                Designação: ____________________________________________________________________ 

Disciplina(s) específica(s) realizada(s): _________________________________________________________________________ 

Documentos que entrega para a instrução do processo de candidatura (a preencher pelos Serviços): 

 Documento de identificação civil e fiscal (necessário para validação de registos pessoais)  ……………………………………..……………………  

Se o documento de identificação for Cartão de Cidadão: 

1. Concorda com a cedência de fotocópia do Cartão de Cidadão, a qual anexa  

2. Não concorda com a cedência de fotocópia do Cartão de Cidadão, comprometendo-se, contudo, a exibi-lo caso lhe seja solicitado   

 Procuração, quando for caso disso ……….………………………………………………………………………..……………………………..…………………..  

 Certidão de aprovação nas provas especialmente adequadas para avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos             
maiores de 23 anos ………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………….  

 Certidão comprovativa das classificações obtidas na(s) disciplina(s) específica(s) exigida(s) para acesso ao(s) curso(s) a que se 
candidata …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………  

 

Já foi aluno da Universidade do Minho?   SIM    NÃO                                          Nº de aluno: _____________ (apenas se respondeu sim) 

v.s.f.f. 
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Consinto que os dados pessoais a seguir descritos sejam recolhidos pela Universidade do Minho com a finalidade de gestão dos procedimentos 
administrativos necessários ao tratamento, análise e publicação de resultados do processo de candidatura, instrução de pedidos apresentados 
pelo candidato à Universidade do Minho, processos administrativos internos de ordem financeira e elaboração de relatórios estatísticos. 

Nome 
Número do Documento de Identificação 
Número de Identificação Fiscal 
Morada da Residência Permanente 
Morada da Residência Fiscal 
Telemóvel 
E-mail 

Consinto     Não consinto  

Declara, sob compromisso de honra, que: 

1. Apresentará, no ato da matrícula e inscrição, o comprovativo de satisfação do pré-requisito exigido (se aplicável); 

2. Obteve aproveitamento à(s) disciplina(s) específica(s) exigida(s) para acesso ao(s) curso(s) a que se candidata; 

3. Tomou conhecimento das condições descritas no Regulamento dos Concursos Especiais para Acesso ao Ensino Superior nos Cursos 
Ministrados na Universidade do Minho. 

 

Data: _____/_____/_________      Assinatura:______________________________________________________________________ 

 


