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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
NAS PROVAS 

QUALIFYING EXAMINATION FORM 

Maiores de 23 anos não titulares de habilitações de acesso ao ensino superior 
Candidates over 23 years-old who do not hold qualifications for access to higher education 

Decreto-Lei 64/2006, de 21 de março  

S-1: Dados pessoais Personal details

Nome completo 
Full name 

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-2: Curso(s) pretendido(s) - Assinalar até 4 opções por ordem de preferência
Intended programme(s) - Indicate up to 4 options in order of preference

     Antropologia  
Anthropology 

     Serviço Social – Regime Pós-laboral 
Social Work - Evenings 

 Psicologia 
Psychology 

     Sociologia 
Sociology 

 Gestão 
Management 

     Sociologia – Regime Pós-laboral 
Sociology - Evenings 

 Economia      Engenharia Informática 
Computer Engineering 

     Engenharia Informática – Regime Pós-laboral 
Computer Engineering - Evenings 

     Engenharia de Telecomunicações e Informática 
Telecommunications and Computer Engineering 

     Informática e Gestão de Empresas 
Computer Science and Business Management 

     Informática e Gestão de Empresas – Regime Pós-laboral 
Computer Science and Business Management - Evenings 

Economics 

     Finanças e Contabilidade 
Finance and Accounting 

      Gestão Industrial e Logística 
Industrial Management and Logistics

     Gestão de Marketing
Marketing Management 

     Gestão de Recursos Humanos 
Human Resources Management 

     Ciência Política 
Political Science 

     Mestrado Integrado em Arquitetura 
Architecture (Integrated Master) 

S-3: Documentos apenso/s apresentados Attached/presented documents

Carta de motivação 
Letter of interest 

Procuração devidamente assinada (quando aplicável) 
Power of attorney duly signed (when applicable) 

Outros documentos considerados relevantes 
Other documents 

Documento de identificação (dispensa cópia 

quando apresentado) ID document 

Cartão de contribuinte (dispensa cópia quando 

apresentado) Tax document 

Certificado de habilitações 
Qualifications certificate 

CV (máximo 1000 palavras), datado e assinado 
CV (up to 1000 words), dated and signed 

 Ano letivo 
Academic year 

Concelho(1) 
County 

Freguesia(1) 
Parish 

(1)Referente ao nascimento In respect to birth

     História Moderna e Contemporânea 
Modern and Contemporary History



MOD.SGE.06.03 

A prestação de falsas declarações sujeita o declarante a sanções previstas na lei penal, assim como a anulação de 
todos os atos efetuados ao abrigo da inscrição efetuada 

Tomei conhecimento que a aprovação nas provas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência de um curso pelos 
maiores de 23 anos não confere, por si só, o direito à matrícula e inscrição no ensino superior, ficando sujeito à realização 
de uma candidatura de acordo com a legislação e os prazos que, para o efeito, vierem a ser publicados. 

I am aware that approval in the exam that assesses the capability to enrol in higher education does not confer by itself the right to register 
and enrol in HE; the latter requires completion of application under the applicable legislation and deadlines. 

Tomei conhecimento que é anulada a inscrição nas provas e em todos os atos praticados no âmbito das mesmas aos 
candidatos que entretanto tenham obtido acesso ao ensino superior por outra via, não havendo lugar a qualquer restituição 
dos valores pagos no quadro das condições especiais de acesso a maiores de 23 anos. 

I am aware that annulment is applied to qualifying examination and other actions carried out under this scheme to applicants who have gained 
access to higher education by other means; in these cases no refund will apply.  

Tomei conhecimento do conteúdo do regulamento das condições de ingresso no ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE -IUL) dos maiores de 23 anos não titulares de habilitação de acesso ao ensino superior. 

I am aware of the internal rule that regulates entry conditions for over 23 years-old not holding qualifications for access to higher education at 
ISCTE-IUL. 

S-4: Assinatura do/a estudante Signature of the applicant

Data 
Date 

Assinatura Signature 

S-5: Reservado aos serviços

Verificação/receção por Emolumentos pagos 

Em (data) 

€
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