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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE PREPARAÇÃO PARA MAIORES DE 23 ANOS 
Ano Letivo _______/_______ 

Registo: _____________________ 

Recebido em: ____/____/_______ 

Por: ________________________ 

Nome completo: _________________________________________________________________________________ 

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º: _________________________________        Validade: ____/____/________ 

Data de Nascimento: ____/____/________         N.º Identificação Fiscal: ________________________________________        

Morada: _________________________________________________________________________________________ 

Localidade:  ______________________________________________________        Código Postal: __________-_______ 

Telefone/Telemóvel: ___________________________        E-mail: ____________________________________________        

Disciplinas em que se inscreve: 

 Disciplina obrigatória: Língua Portuguesa 

 Disciplina específica (pode indicar duas, por ordem de preferência, para o caso de a 1ª não atingir o número mínimo de inscritos): 

1ª preferência:________________________________________________________ 

2ª preferência:________________________________________________________ 

Local preferido para frequência do Curso (caso a disciplina especifica funcione nos dois campi): Braga      Guimarães  

Informação académica (não é necessário anexar documentação): 

Habilitação académica mais elevada: ____________________________________________________________________ 

Informação profissional, se aplicável (não é necessário anexar documentação): 

Profissão atual: ____________________________________________________________________________________ 

Profissões anteriores: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Documentos que entrega: 

 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   

 Declaração de compromisso e conhecimento (modelo próprio) .……….……………………………………………....……………………..  

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

 

 

 

 

 

v.s.f.f. 



 

 

 

Informação relativa à Proteção de Dados Pessoais pela UMinho devida ao titular dos dados (RGPD, artigo 13.º) 

Recolha de dados pessoais para a inscrição na UMinho 
Responsável pelo tratamento: Universidade do Minho, Serviço de Gestão Académica, geral@usga.uminho.pt. 
Destinatários: Universidade do Minho (UMinho), Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
Finalidades: Gestão do percurso académico, instrução de pedidos apresentados à UMinho, processos administrativos internos de 
ordem financeira, criação de identidade eletrónica pessoal, acessos às bibliotecas, acesso aos campi e parques de estacionamento 
e elaboração de relatórios estatísticos. 
Licitude: RGPD, artigo 6.º, alínea b),”o tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados  é 
parte, ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados”, sendo o contrato esta inscrição na UMinho. 
Prazo de conservação dos dados: 60 anos. 
Direitos dos titulares: Direito de acesso, direito de retificação e direito de portabilidade dos dados. O direito ao apagamento só se 
aplica terminado o prazo de conservação dos dados. O direito à limitação do tratamento, nas situações previstas no artigo 18.º do 
RGPD. 
Categorias de dados: Os dados constantes deste formulário. 

Contactos do Encarregado de Proteção de Dados:  
E-mail: protecaodados@uminho.pt 
URL: http://www.uminho.pt/protecaodados 

Declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes desta ficha estão corretos. 

Declara, ainda, tomar conhecimento que os dados recolhidos poderão ser fornecidos a entidades às quais, por força legal ou 
estatutária, o Serviço de Gestão Académica esteja obrigado. 

Data: ____/____/_______       Assinatura:_______________________________________________________________ 

 


