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BOLETIM DE CANDIDATURA 
APPLICATION FORM 

Concursos especiais para acesso ao ensino superior 
Special competition for access to higher education  

Decreto-Lei n.º 393-B/99, de 2 de outubro/ Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio/ Despacho n.º 28/2014 do Reitor do ISCTE-IUL 

Data Deferido Sustained 

Indeferido Denied 

O/A Diretor/a dos Serviços de Gestão do Ensino 

S-1: Regime da candidatura Type of application

Curso a que se candidata 
Programme you are applying for 

Especialização em 
Specialisation in 

No caso de o curso ser lecionado nos regimes diurno e pós-laboral, 
prefere In case the programme runs daytime and in the evenings, you prefer 

 Diurno      Pós-laboral 
Daytime Evenings 

S-2: Identificação do/a candidato/a Details of the applicant

Nome completo 
Full name 

Nr.º estudante 
Student number 

Nr.º contribuinte 
Fiscal number 

Documento de identificação ID document 

     Cartão do cidadão 
Citizen card 

Nr.º 
Number 

Validade 
Expiration date 

     Bilhete de identidade 
ID card 

Nr.º 
Number 

Emissão 
Issue 

 Passaporte 
Passport 

Nr.º 
Number 

Validade 
Expiration date 

     Outro - Qual 
Other - Which 

Nr.º 
Number 

Morada 

- Localidade
City 

País 
Country 

Address 

Código postal 
ZIP code 

Distrito(1) 
District 

Telemóvel 
Cell phone 

E-mail
Email address 

S-3: Documentos apensos Attached documents

Concursos especiais Special competitions 

Documento de identificação (dispensa cópia quando 
apresentado) 
Copy of the ID document  

Cartão de contribuinte (dispensa cópia quando apresentado) 
Copy of the tax document 

Certidão de conclusão de um curso superior ou legalmente 
equivalente com classificação final e disciplinas discriminadas 
Certificate of approval in higher education course or legally equivalent 
stating final grades and subjects 

Concelho(1)
County 

Freguesia(1)
Parish 

(1)Referente ao nascimento In respect to birth

Ano letivo 
Academic year

Plano de estudos Study plan

Diploma de Especialização Tecnológica com classificação 
final e disciplinas discriminadas 
Certificate of Technological Specialisation stating final grades and 
subjects 

Certidão de conclusão de um curso médio e certidão de 
ensino secundário 
Certificate of approval in intermediate course and high school 
certificate 



MOD.SGE.40.01 

S-4: Assinatura do/a candidato/a Applicant’s signature

Data 
Date 

Assinatura Signature 

S-5: Reservado aos serviços

Verificação/receção por Em (data) 
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