
Imp 36/00 

Pág.1/3 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Avaliação de capacidade para a frequência do ensino 
superior dos maiores de 23 anos 

Ano letivo ______/______ 

Nome completo 

Nº BI/CC NIF 

E-mail Telf./Telm. 

Morada completa 

Data de nascimento ____/____/______ 

Disciplina específica que pretende realizar (por ordem de preferência) 

1º 

2º 

Curso da UTAD a que pretende candidatar-se 

Documentos que entrega 

Curriculum Vitae Sim 

Fotocópia simples do Cartão de Cidadão ou B.I. do candidato 

Fotocópia do(s) Diploma(s)/certificado(s) de habilitações e da formação escolar 

Não Sim 

Não Sim 

Sim 

Não Sim 

Fotocópia do(s) certificado(s)/declaração(ões) comprovativo(s) de formação profissional (com o n.º de horas por ação)  Não Sim 

Fotocópia do(s) documento(s)/declaração(ões) comprovativos de experiência profissional [entidade(s) 

patronal(ais)] 

Fotocópia do(s) Diploma(s)/certificado(s) de habilitações e da formação escolar 

Fotocópia do(s) certificado(s)/declaração(ões) comprovativo(s) de formação profissional (com o n.º de horas por ação)  Não Sim 

Relatórios e publicações  Não Sim 

Certidão de nascimento autenticada por Agente Consular (para naturais de outro país)  Não Sim 

Fotocópia dos diplomas / certificados de habilitações / formação escolar autenticados por Agente Consular (para naturais de 

outro país)  Não Sim 

Procuração, se a candidatura não for apresentada pelo próprio  Não Sim 

Frequentou os cursos livres de preparação e avaliação na UTAD? 

Se sim, qual? 

Efetuou provas de avaliação de capacidade na UTAD? 

Sim Não 

Sim Não 

Ano ______/______ 

Ano ______/______ 

Específica realizada 

Específica realizada 
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Avaliação de capacidade para a frequência do ensino 
superior dos maiores de 23 anos 

Carta de motivação 

Se é portador de deficiência que impeça a realização da prova em condições normais, indique qual a 

deficiência, o grau da mesma e o tipo de apoio necessário para a realização da prova:  

Atividade profissional que tenciona desenvolver após a conclusão do curso superior: 
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Avaliação de capacidade para a frequência do ensino 
superior dos maiores de 23 anos 

Tomei conhecimento 

É anulada a inscrição aos candidatos que prestem falsas declarações e/ou que tenham atuações fraudulentas no decurso das provas 

A Aprovação no Exame de Avaliação da Capacidade para a 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 à realização de candidatura com a legislação e os prazos que, para o 

efeito, vierem a ser publicados  

Declaração sob o compromisso de honra 

Eu, abaixo assinado, portador do  C.C/B.I. Nº _____________________________________, declaro por mi-

nha honra que não possuo habilitação de acesso ao ensino superior e que completei 23 anos até 31 de de-

zembro de 20________. Mais declaro que tomei conhecimento do regulamento das provas especialmente 

adequadas a avaliar a capacidade de maiores de 23 anos para a frequência na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. 

____/____/______ 

Assinatura 

Data 

Observações 

Recebido por 

Ass: 

____/____/______ Data 
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