BOLETIM DE INSCRIÇÃO

Ano Lectivo

 1.ª ÉPOCA  2.ª ÉPOCA  3.ª ÉPOCA  4.ª ÉPOCA

2017/2018

PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS A AVALIAR A CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO
SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS
Nº de Entrada: ______________________________
É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS DADOS
Antes do preenchimento deste Boletim, o candidato deverá consultar a informação disponibilizada.
O envio via postal deverá ser remetido à Secretaria Escolar da Universidade Atlântica, sendo que apenas expedições registadas com aviso de
recepção fazem prova de entrega. Neste caso, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efectuado mediante cheque emitido em nome da
E.I.A.,SA, devidamente identificado no verso com o nome do candidato, e enviado em conjunto com o respetivo processo de inscrição.

1.

IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo _______________________________________________________________________________________
Nome do Pai _________________________________________________________________________________________
Nome da Mãe ________________________________________________________________________________________
B. Identidade /C.Cidadão /Passaporte n.º _______________________

_______ Válido até

D

D

M

M

A

A

A

A

[Riscar o que não interessa]

Data de Nascimento

2.

D

D

M

M

A

A

A

A

Nº de contribuinte ______________________________

CONTACTOS

Morada ______________________________________________________________________________________________
Código Postal ________ - _______

________________________

Telefone __________________________________

E-mail __________________________________________________________ Telemóvel

3.

___________________________

INSCRIÇÃO

3.1. Indique o curso que pretende frequentar:

 Enfermagem
 Gestão em Saúde
 Engenharia de Materiais
 Ciências da Engenharia Aeronáutica

3.

 Marketing e Comunicação Empresarial
 Contabilidade e Auditoria
 Gestão
 Gestão de Sistemas e Computação
 Sistemas e Tecnologias da Informação

INSCRIÇÃO (CONT.)

3.2. Indique a(s) prova(s) Específica(s que deseja realizar. Atenção que esta(s) deverá(ão) estar de acordo com
o(s) curso(s) a que pretende se candidatar:

 Introdução à Biologia e ao Comportamento Humano
 Introdução ao Desenvolvimento
 Introdução ao Desenvolvimento de Tecnologias de Informação
 Matemática/Física/Química/Materiais
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4.

HABILITAÇÕES ESCOLARES

Último estabelecimento de ensino em que esteve matriculado _____________________________________________________
Escolaridade máxima atingida:

 Escolaridade Obrigatória (9.º Ano): Completa  Incompleta 

Ano Lectivo da última inscrição ________ / _____

 Ensino Secundário: Área/Agrupamento _______________________________________________________________
10.º Ano

 / 11.º Ano  / 12.º Ano 

Completo



Incompleto



Ano Lectivo da última inscrição _____ / _____

 Ensino Universitário: Escola Superior/ Instituto/ Universidade ______________________________________________
Curso: _____________________________________________________ Ano Lectivo da última inscrição ________ / _____

5.

Situação Profissional actual

 Trabalhador por conta de outrem.
Entidade empregadora: ________________________________________________________________________________
Função: ____________________________________________________________________________________________
Ano de início: ___________________________________________

 Trabalhador Independente. Actividade: ____________________________________________________________________
 Desempregado. Última actividade:
Entidade empregadora: ________________________________________________________________________________
Função: ____________________________________________________________________________________________
Ano de início: ____________________ Ano de fim: ___________________

 Estudante
 Reformado
 Outra situação.
6.

CANDIDATURA

Tomei conhecimento de que a aprovação nas provas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência da Universidade
Atlântica / Escola Superior de Saúde Atlântica por candidatos maiores de 23 anos não confere, por si só, o direito à matrícula e
inscrição no ensino superior, ficando sujeito à realização de candidatura de acordo com a legislação, vagas e os prazos que, para
efeito, vierem a ser publicados.
7.

DECLARAÇÃO DE HONRA

Declara sob compromisso de honra e para efeitos de inscrição nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos a realizar na Universidade Atlântica / Escola Superior de
Saúde Atlântica, regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 64/2006 de 21 de Março, ter completado 23 anos de idade até ao dia 31
de Dezembro do ano que antecede a realização das provas.
Declara ainda estar numa das seguintes condições:
1. Ser nacional de um Estado membro da União Europeia;
2. Não sendo nacional de um Estado membro da União Europeia, residir legalmente em Portugal há pelo menos dois anos,
de forma initerrupta, em 31 de Agosto do ano em que pretende ingressar, não reunindo as condições para requerer o
ingresso no ensino superior através dos concursos especiais para estudantes internacionais regulados pelo Decreto-Lei
n.º 36/2014, de 10 de Março.
Nota:
Só é admitida a inscrição de candidatos que sejam titulares de curso de ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente,
desde que não tenham realizado, com aproveitamento, a prova ou provas de ingresso exigidas para o curso pretendido.
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8.

TRATAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS

1. Em conformidade com a Lei nº 67/98 de Protecção de Dados Pessoais, informa-se que os dados fornecidos serão guardados
no sistema de informação propriedade da Universidade Atlântica.
2. À informação recolhida poderão ter acesso os Gabinetes, Serviços e Departamentos da Universidade Atlântica. Estes dados
poderão ainda ser fornecidos à Direcção-Geral do Ensino Superior.
3. Todas as informações serão utilizadas para fins de tratamento da candidatura a ensino superior e, de acordo com a legislação
aplicável, publicitação dos resultados em aviso afixado no estabelecimento e no sítio de Internet da Universidade Atlântica,
sendo o preenchimento de todos os dados obrigatório para que tal finalidade seja possível de executar, reservando-se a
Universidade Atlântica o direito de recusar candidaturas que não contenham os dados pessoais necessários para que esta
cumpra as suas obrigações legais.
4. Todas as informações serão ainda utilizadas para fins de facturação e outros actos de gestão de contactos, sendo o
preenchimento de todos os dados obrigatório para que tal finalidade seja possível de executar, não se responsabilizando a
Universidade Atlântica por emissão errada de facturas ou impossibilidade de contacto em resultado do fornecimento de
informações incorrectas ou incompletas.
5. A Universidade Atlântica garante-lhe o acesso e rectificação dos dados recolhidos mediante carta remetida ao Conselho de
Administração Executivo da EIA.

9.

O CANDIDATO
Data:

D

10.

D

M

M

A

Assinatura do aluno conforme o Bilhete de Identidade/C.Cidadão:

A

A

A

___________________________________________________________________________

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS:
[ ] • Bilhete de Identidade/Título de Residência/Cartão de Contribuinte
[ ] • Cartão de Cidadão
[ ] • Certidão comprovativa da titularidade da habilitação com que o estudante se candidata
[ ] • Curriculum Vitae
[ ] • Documentos comprovativos do percurso escolar e profissional

 Inscrição no curso preparatório
Rubrica da funcionária

_________________________
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Data

D

D

M

M

A

A

A

A

