Receção

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

N.º Entrada ________/PA/_______

Serviços Académicos
Provas Especialmente Adequadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência do
Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos | Boletim de Inscrição

Data ______ /______ /__________
Recebi ________________________

Nome __________________________________________________________________________________________________ Sexo: M F
Bilhete de Identidade Nº ___________________________ Emitido em ______________________________________________________
Válido até _____/_____/__________ Nº de Contribuinte: __________________________________________________________________
Filho(a) de ___________________________________________________ e de ___________________________________________________
Naturalidade ___________________________________ (Freguesia/Concelho) Nacionalidade __________________________________
Residência ____________________________________________________________________________________________________________
Código Postal __________/______ - _________ Telefone __________________ E-mail __________________________________________
Curso ___________________________________________________________________________________________________ - ____________
Habilitações Escolares (Assinale o ano mais avançado que frequentou ou completou)
Escola ________________________________________________________________________________________________________________
Escolaridade Obrigatória (9.º Ano)

Completa

Incompleta

Ano Letivo ________ / _____

Ensino Secundário: Área/Agrupamento _________________________________________________________________________________
10.º Ano  / 11.º Ano  / 12.º Ano Completo

Incompleto

Ano Letivo ________ / _____

Exames 12.º Ano
______________ Ano de realização _____ Classificação (0-200) ____

_____________ Ano de realização _____ Classificação (0-200) _____

______________ Ano de realização _____ Classificação (0-200) ____

_____________ Ano de realização _____ Classificação (0-200) _____

Motivações para frequentar o curso para o qual se inscreveu (utilizar o verso se necessário)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Atividade profissional que tenciona desenvolver após a conclusão do curso superior __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Se obteve aprovação nas provas e esta ainda mantém a validade, indique o ano em que obteve aprovação ____________
Documentos entregues
 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Passaporte
 Procuração, se a inscrição não for apresentada pelo(a) próprio(a)
 Curriculum Escolar e profissional, assinado e datado com um total de _______ páginas
 Documentos (Diplomas, certificados de habilitações, relatórios e obras de que seja autor) que o(a) candidato(a)
considere úteis:
1. ______________________________________ ______ folha(s)

3. ______________________________________ ______ folha(s)

2. ______________________________________ ______ folha(s)

4. ______________________________________ ______ folha(s)

Obs. _________________________________________________________________________________________________________________
Tomei conhecimento de que a aprovação nas provas de avaliação da capacidade de frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos
não confere, por si só, o direito à matrícula e inscrição no ensino superior, ficando sujeito a realização da candidatura de acordo com a
legislação e os prazos que, para o efeito, vierem a ser fixados e que as comunicações da UBI serão efetuadas preferencialmente por email, desde que indicado.
Covilhã e UBI, _____ de _________________ de ________
Assinatura: ______________________________________________
(conforme documento de identificação)
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