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BOLETIM DE CANDIDATURA 

CONCURSOS ESPECIAIS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica, de Diploma de Técnico Superior 
Profissional e de Outros Cursos Superiores 

Registo: _________________________ 

Recebido em: _____/_____/_________ 

Por: ____________________________ 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação n.º: _____________________________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_________ 

Morada: ____________________________________________________________________________________________________ 

             ___________________________________  Código Postal: __________ - ________   ________________________________  

Telemóvel: _________________________________   E-mail: __________________________________________________________ 

Concurso Especial a que se candidata (assinale com uma cruz): 

Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica …….……….………………………………………………….……………………..……..…………………  

Titulares de Diploma de Técnico Superior Profissional …..…………………..……………………….………………….………………………………………….  

Titulares de Outros Cursos Superiores ……………………………………………………………………..…………………………………..……..…………………  
 

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

Código:                Designação: _____________________________________________________________________________ 

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 ……….………………………………………………………………………..……………………………..…………………..  

 Comprovativo da titularidade da prova de aptidão vocacional fixada para acesso ao curso de Música (apenas para candidatos a esse 
curso) ……..…………………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………………….  

Titulares de diploma de especialização tecnológica ou de diploma de técnico superior profissional: 

 Certidão comprovativa da titularidade do diploma de especialização tecnológica ou do diploma de técnico superior profissional, com     
a respetiva classificação final ………………………………………………………………………………………………………………….....……………………..  

 Documento comprovativo da classificação final do ensino secundário (10º/12º anos ou equivalente) e das classificações obtidas nos 
exames nacionais das provas de ingresso fixadas para o curso a que se candidata (Ficha ENES ou documento equivalente)…….…………  

Titulares de outros cursos superiores (grau de bacharel, licenciado, mestre ou doutor): 

 Certidão comprovativa de ser titular de um curso superior, de equivalência a um curso superior nacional ou de reconhecimento de um 
curso superior estrangeiro a um grau superior português, com a respetiva classificação final .………………………………….…….....….………  

 Certidão das unidades curriculares realizadas no curso superior de que comprova ser titular, com indicação dos respetivos créditos 
ECTS (só para candidatos aos cursos de Mestrado Integrado em Engenharia) ……………………………………………………………..…………….  

 Declaração comprovativa do exercício de funções em qualquer nível de ensino (só para titulares dos cursos do magistério primário ou 
de educadores de infância equiparados a bacharéis nos termos da legislação respetiva) ….…..……………………………….…………………….  

Titulares de outros cursos superiores (curso do magistério primário, de educadores de infância ou de enfermagem geral): 

 Certidão comprovativa da titularidade curso, com a respetiva classificação final .…………………..…………..……………………………..…………  

 Certidão comprovativa de ser titular de um curso do ensino secundário (12 anos de escolaridade), de um curso complementar do 
ensino secundário ou do 10º/11º anos de escolaridade .………………………………………………………………………..………………………………  

 

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

 

Data: _____/_____/_________      Assinatura:______________________________________________________________________ 

 


