FICHA DE CANDIDATURA – CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL
2018/2019
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
Nome
Morada
Localidade

Código postal

Naturalidade (Distrito)

-

Naturalidade (Concelho)

Telemóvel

Nacionalidade

E-mail

BI/CC N.º

emitido pelos Serv.de Identificação de

emitido /válido

Data de Nascimento

Contribuinte N.º

CANDIDATURA: Dos CTeSP oferecidos pela ESAI, indique por ordem de preferência (1 a 2), a qual(ais) pretende candidatar-se:

Curso Técnico Superior Profissional de Mediação Imobiliária
Curso Técnico Superior Profissional de Gestão de Condomínios e Edifícios
HORÁRIO: Preferência por:

Laboral (Diurno)

Laboral (Tardes)

Pós Laboral

SITUAÇÃO:
Titular de curso de ensino secundário, ou habilitação legalmente equivalente, Titular de um diploma de especialização
tecnológica, diploma de técnico superior profissional ou de um grau ou diploma de ensino superior
Tipo de Curso:
Denominação do Curso
Estabelecimento de Ensino

Ano de Conclusão

Aprovação na disciplina de:

Português

ou

Direito

ou

Média:

Contabilidade

ou

Valores

Fiscalidade

Obteve aprovação nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior
dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março,
alterado pelos Decretos-Leis n.º 113/2014, de 16 de julho, e 63/2016, de 13 de setembro.

DOCUMENTOS ENTREGUES
Cópia de Doc. Identificação
Fotocópia de NIF
Currículo Vitae detalhado
Documento comprovativo da habilitação descriminado através da qual se candidata
Declaração relativa à realização das provas especialmente adequadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior
dos maiores de 23 anos (quando aplicável e dispensável aos candidatos que fizeram prova na ESAI)
Outro (s):

FORMA DE PAGAMENTO: Assinalar a opção pretendida:
TB (IBAN/NIB) PT050-0033-0000-45377427314-05 (apresentar comprovativo)
NUMERÁRIO

Data:

Cheque (à ordem de SPESI, SA)

MB N.º de Talão _____________________________ (a preencher pelos serviços)

Assinatura:

A ESAI garante a estreita confidencialidade no tratamento dos seus dados pessoais. A informação por si disponibilizada não será partilhada com
terceiros e será utilizada apenas para fins diretamente relacionados com o curso em que irá participar.
Caso autorize que os seus dados sejam usados para efeitos promocionais da atividade formativa, assinale com um X
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