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Candidatura a Mestrados e Doutoramentos 

Ano Letivo ______/______ Fase de Candidatura 1ª 2ª 3ª 4ª Estudantes da UTAD indicar Nº 

(Assinale com um X uma das opções) Mestrado - 2º Ciclo Doutoramento - 3º Ciclo 

Habilitações académicas com que se candidata (indicar o nome do curso) 

Licenciatura Mestrado 

Instituição de ensino superior 

Recebido por O candidato 

____/____/______ 

Ass: 

Data 

Ass: 

____/____/______ Data 



Destacar e devolver ao candidato 

a) Nº BI/CC

Curso 

Mestrado Doutoramento Ano ______/______ 

Recebido por: ____/____/______ 

Confirmo a receção da candidatura apresentado pelo titular do BI/CC identificado em a). 

Nome completo 

Nº BI/CC NIF 

Email 
Telf./Telm. 

Morada completa 

Curso a que se candidata 

Documentos que entrega 

Fotocópia simples do BI/CC do candidato, ou documento comprovativo de identificação com fotografia no caso de candidatos 

estrangeiros 

Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal 

Certificado de conclusão de grau com indicação de média final 

Certificado discriminativo das unidades curriculares realizadas, respetivas classificações e ECTS 

Curriculum Vitae (académico, científico e profissional) 

Outros elementos que o candidato considere serem úteis para apreciação da candidatura 

Candidatos ao ingresso num 2.º ciclo de estudos que habilite profissionalmente para a docência na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos Básico e Secundário:  

Certificado da titularidade dos créditos exigidos para cada domínio da habilitação 

Tomei conhecimento que (obrigatório assinalar) : 

A instrução do processo de candidatura é da responsabilidade do candidato  

Pretendendo candidatar-se a mais do que um curso, deverá observar o mesmo procedimento para cada curso isoladamente.  

A realização com sucesso da prova de língua portuguesa é obrigatória para a matrícula nos mestrados que habilitem profissionalmente para a 

docência .  

A matrícula só pode ser efetuada mediante a apresentação do certificado de conclusão de grau. 

No caso de não se concretizar a matrícula, a candidatura NÃO TRANSITA para seriação na fase seguinte.  

Não Sim 

Não Sim 

Não Sim 

Não Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
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