REQUERIMENTO

Mudança de Par Instituição/Curso
- Ciclos de Estudo de Licenciatura Despacho

Porto, _____/_____/______
O(a) Presidente do Conselho Técnico-científico
da ESEPF,
__________________________________________

Exmo(a) Senhor(a) Presidente do Conselho Técnico-científico da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti,
Eu, (nome completo)
Doc. Ident. Civil n.º
Validade
/
/
Data de nascimento
/
/
NIF
Nº de estudante (se aplicável)
Morada
Código Postal
–
Localidade Postal
Contacto: Telefone
Telemóvel
E-mail
venho, por este meio, requerer a mudança para o ciclo de estudos:

,

DOCUMENTOS APRESENTADOS:
0 Documento de identificação civil (BI, Cartão do Cidadão, Passaporte, Título de Residência):
Concorda com a cedência da fotocópia do documento, a qual anexa.
Não concorda com a cedência da fotocópia do documento de identificação civil. Anexo Declaração dos Dados de Identificação.
Historial da candidatura ao Ensino Superior, emitido pela DGES. Para o obter consulte esta página (clique)
Ficha dos exames nacionais do ensino secundário, emitida pelo Ministério da Educação (Ficha ENES)
Documento(s) comprovativo(s) com a classificação do 12.º ano ou equivalente (ano pré-universitário) e as classificações
das provas específicas (ou exames nacionais equivalentes) para os candidatos provenientes do ensino superior estrangeiro
Documento comprovativo de matrícula e inscrição do estabelecimento de ensino superior em que esteve inscrito
Diploma com todas as unidades curriculares realizadas no Ensino Superior com indicação do número de ECTS
Os titulares de Curso Médio, para além dos documentos mencionados nos pontos anteriores, devem apresentar certidão
comprovativa de ser titular de um curso de Ensino Secundário (12º ano de escolaridade), de um curso complementar do
ensino secundário ou dos 10/11º anos de escolaridade
Comprovativo do pagamento da candidatura;
Procuração, quando for caso disso
Outros. Quais:
Informação:
Todos os documentos emitidos por instituições de ensino estrangeiras devem ser validados pela inclusão da Apostilha de
Haia ou por certificação consular. Deverão ser apresentados os documentos originais para efeitos de cópia certificada. Os
originais deverão estar traduzidos para a língua Portuguesa.
Os processos de estudantes da ESEPF são instruídos apenas com o Requerimento e o Documento de identificação civil.
Pede deferimento
Data _____/ _____/_____
Assinatura (obrigatória), ___________________________________

Imprimir
A Preencher pelos Serviços
O candidato(a) pagou _______.___ € de emolumentos.

Recebido em: _____/_____/______ por: _____________________________________________________
SGA.007.03

