MODELO

Boletim de Inscrição

C-015
Inscrição em Prova de Avaliação de Conhecimentos e de Competências
Serviços Académicos
1.

Ano Letivo:

CONCURSOS ESPECIAIS – CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO DE
NÍVEL SECUNDÁRIO E CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS

/

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome Completo:
Tipo de Identificação Civil:

CC

BI

Passaporte

NIF:

Sexo:

Nacionalidade:
2.

N.º Identificação:

Outro:

Data Nascimento:

Feminino

Masculino

/

/

Outra:

Portuguesa

CONTACTOS

Morada:
Código Postal:

-

Telefone:
3.

Concelho: __________________ Distrito: _________________________________
Telemóvel:

E-mail:

SITUAÇÃO DO CANDIDATO
Tipo de curso de ensino secundário
ou equivalente com que se candidata: Cursos profissionais
Designação do Curso: _________________________________________
Data de Conclusão:

/

/

CNAEF: _______________________

Classificação obtida no curso: _______________________________________

Classificação da prova de avaliação/aptidão final: _____________________________________________________
(prova referida na alínea b) do n.1 do Decreto–Lei 11/2020)

No caso de ainda não ter concluído, qual a data prevista de conclusão:
4.

/

/

INSCRIÇÃO
Curso a que se candidata:

Prova em que pretende inscrição:

Instituição de Ensino onde
vai realizar a prova: _________________________________________________
Universidade de Évora
A inscrição será recusada, nos seguintes casos:
a) não ser remetida dentro do prazo definido na Calendarização de Candidaturas de
Acesso e Ingresso na Universidade de Évora;
b) não ser remetida para o endereço definido para esse fim no Portal da Instituição de
Ensino Superior;
c) não ser remetida a documentação ou informação em falta no prazo de 24 horas após
notificação par ao endereço disponibilizado neste formulário;
d) não ser efetuado o pagamento dos emolumentos;
e) prestar falsas declarações

Biologia
Economia
História da Cultura e das Artes
Matemática
Matemática para Ciências Sociais e Educação
Psicologia

O candidato pode realizar a prova em qualquer das instituições onde ela é oferecida,
independentemente do curso/instituição da rede a que pretenda candidatar-se. O candidato tem
de se inscrever na prova na instituição onde pretende realizar a prova.

6.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Certificado de habilitações referente ao curso de dupla certificação de nível
secundário ou curso artístico especializado
Documento comprovativo que se encontra a frequentar o 12º ano de um curso de
dupla certificação de nível secundário ou curso artístico especializado
Documento comprovativo de exceção ao estatuto de Estudante Internacional no
caso de ter nacionalidade de um país fora da União Europeia, mas estar abrangido
por um dos casos em que não se aplica esse estatuto
Comprovativo do pagamento da taxa de emolumentos devida

Declaração de Honra
Declaro, sob compromisso de honra, que satisfaço as condições definidas
no artigo 13º-A do Decreto-Lei 11/2020, de 2 de abril e que tenho
conhecimento que todos estes dados destinam-se a integrar o processo
individual do aluno, sobre o qual recai um dever de confidencialidade
comprometendo-se a Universidade de Évora a processar a respetiva
rastreabilidade, pelo que os dados pessoais em referência não serão
livremente disponíveis. Para salvaguarda dos direitos à reserva da vida
privada e à proteção dos dados pessoais, consagrados nos artigos 26.º e
35.º da CRP, e de acordo com o princípio da proporcionalidade, só se
admite a disponibilização dos dados pessoais em área reservada de
acesso credenciado, na rede interna da internet e para a comunidade
escolar que deles careça justificadamente.
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5.

