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Formulário de Candidatura ao Ensino Superior 

 

Ano Letivo 2023/2024 
 

 

  
LICENCIATURA EM  
GESTÃO IMOBILIÁRIA 

 
LICENCIATURA EM GESTÃO 
DA EDIFICAÇÃO E OBRAS 

 
LICENCIATURA EM 
ENGENHARIA CIVIL 

 

Identificação do Candidato                                                                                           Nº  

Nome:   

Morada:   

     
Cód. Postal:     -     Localidade:  

                 
Nº Doc. Identificação:          -     Validade:   /   /     

                            
Data de Nascimento:   /   /      Contribuinte:          

               
Tel./Telf.:   E-mail:  

Profissão:   
 

Faturação (Se diferente do anterior):  

Nome/Empresa:  

Morada:  

           
Cód. Postal:     -    Localidade:  

                     
Contribuinte:                          

 

Como tomou conhecimento?  

   Internet  Jornal. Qual?    Estudantes ESAI  Mailing directo 
         Site ESAI  Rádio. Qual?    Amigos/Familiares  Outro. Qual?  
 

Ingresso  
 

 Via Ensino (12º ano) Que prova específica realizou? ___________________________ Nota: _____ valores 
      

 Mudança de Par Instituição/Curso - Em que curso se inscreveu? _________________________________ 
 

 Titular de Curso Superior - Que Licenciatura concluiu? __________________________________________ 
 

 Titular de Diploma de Especialização Tecnológica - Que curso concluiu? __________________________ 
 

 Titular de Diploma de Técnico Superior Profissional - Que curso concluiu? ________________________ 
 

 Titular de Curso de Dupla Certificação de Nível Secundário e ou Curso Artístico Especializado 
Que curso concluiu? _______________________________________________________________________ 

 

 Aluno Internacional   

     Aluno Externo   
 

Experiência profissional na área do curso  

  Em que atividades?  

   Há quantos anos?  
 

Forma de pagamento (assinalar a opção pretendida): *                                                                        

   Cheque n.º  Banco  (Emitir cheque a favor de SPESI, SA) 

   Transferência bancária (BCP): IBAN/NIB PT50-0033-0000-45377427314-05 (apresentar comprovativo) 
       Numerário  Multibanco N.º Talão (a preencher pelos serviços)  

    
Data:  Assinatura:                 

* Valor não reembolsável em caso de anulação, falta, desistência ou não aprovação da candidatura. O pagamento deste valor destina-se, 
exclusivamente, à análise, avaliação e seriação e não garante a colocação no curso pretendido. 

mailto:esai@esai.pt
http://www.esai.pt/
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Formulário de Candidatura ao Ensino Superior 

 

Ano Letivo 2023/2024 
Documentação 

 
 

 

ACESSO GERAL (via 12.º ano) 

▪ Formulário de Candidatura 
▪ Certificado de habilitações de conclusão do Ensino Secundário original ou fotocópia autenticada 
▪ Ficha ENES original ou cópia autenticada 
▪ Fotocópia autorizada do documento de identificação  

 

MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO / CURSO 

▪ Formulário de Candidatura 

▪ Requerimento para Ingresso 

▪ Certidão de habilitações do ensino superior ou declaração de matrícula; 
▪ Certidão de habilitações do ensino superior ou declaração de matrícula com discriminação do plano 

de estudos, das unidades curriculares em que obteve aprovação, ano curricular a que pertencem, data 
de inscrição, classificação obtida e, sempre que possível, créditos ECTS associados; 

▪ Ficha ENES ou declaração comprovativa da forma de ingresso no Ensino Superior, com indicação dos 
exames de acesso realizados e respetivas classificações; 

▪ Fotocópia autorizada do documento de identificação. 
 

TITULARES DE OUTROS CURSOS SUPERIORES 

▪ Formulário de Candidatura 
▪ Certificado de habilitações do Ensino Superior com indicação das unidades curriculares em que 

obteve aprovação e média final de curso. 
▪ Fotocópia autorizada do Documento de Identificação. 

 

TITULARES DE CET/CTESP 

▪ Formulário de Candidatura 
▪ Certificado de habilitações do CET/CTESP 
▪ Fotocópia autorizada do documento de identificação 

 

TITULARES DE CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO E CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS 

▪ Formulário de Candidatura 
▪ Certificado de Habilitações (Curso profissional, artístico, aprendizagem nível 4) com a identificação da 

área do curso CNAEF; 
▪ Documento no qual conste classificação de prova final de curso nível 4 (PAP, PAF, PAA), caso o não 

conste no certificado de habilitações; 
▪ Fotocópia autorizada do Documento de Identificação 

 

ESTUDANTE INTERNACIONAL 

▪ Formulário de Candidatura 
▪ Declaração de Honra, preenchida e assinada 
▪ Certificado de habilitações de conclusão do Ensino Secundário 

original ou fotocópia autenticada; 
▪ Certificado de competências linguísticas (mínimo nível B2), no caso de o estudante não ter a língua 

portuguesa como língua materna; 
▪ Declaração, sob compromisso de honra, de cumprimento de todas as condições/situações previstas 

no artigo 3.º do DL n.º 36/2014 de 10 de março, alterado pelo DL n.º 113/2014, de 16 de julho, e pelo 
DL n.º 62/2018, de 6 de agosto; 

▪ Fotocópia autorizada do documento de identificação.  
 

ALUNO EXTERNO (UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS) 

▪ Formulário de Candidatura 
▪ Fotocópia autorizada do documento de identificação; 
▪ Fotocópia do certificado de habilitações.  

 

CALENDÁRIO GERAL 

 
1ª fase 

2ª fase 
(se houver vagas sobrantes) 

3ª fase 
(se houver vagas sobrantes) 

Candidaturas  1 de fevereiro até 29 de abril até 16 de junho até 14 de julho 

Divulgação de resultados 24 de maio 28 de junho 26 de julho 

Matrículas 25 de maio a 1 de junho 29 de junho a 6 de julho 27 a 31 de julho 

 

mailto:esai@esai.pt
http://www.esai.pt/
https://esai.pt/wp-content/uploads/2022/09/MOD67-DEC-Honra-Internacional.pdf

	Nome: 
	Morada: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Localidade: 
	undefined_3: 
	Validade: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Contribuinte: 
	undefined_10: 
	Email: 
	undefined_11: 
	NomeEmpresa: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Localidade_2: 
	Como tomou conhecimento: 
	Internet: 
	Jornal Qual: 
	Site ESAI: 
	Rádio Qual: 
	1: 
	2: 
	Estudantes ESAI: 
	Mailing directo: 
	AmigosFamiliares: 
	Outro Qual: 
	undefined_15: 
	Via Ensino 12 ano Que prova específica realizou: 
	undefined_16: 
	Nota: 
	Mudança de Par InstituiçãoCurso Em que curso se inscreveu: 
	valores: 
	Titular de Curso Superior Que Licenciatura concluiu: 
	undefined_17: 
	Titular de Diploma de Especialização Tecnológica Que curso concluiu: 
	undefined_18: 
	Titular de Diploma de Técnico Superior Profissional Que curso concluiu: 
	undefined_19: 
	Titular de Curso de Dupla Certificação de Nível Secundário e ou Curso Artístico Especializado: 
	Que curso concluiu: 
	Aluno Internacional: 
	Aluno Externo: 
	Em que atividades: 
	Há quantos anos: 
	Cheque n: 
	Forma de pagamento assinalar a opção pretendida: 
	Banco: 
	Transferência bancária BCP IBANNIB PT50003300004537742731405 apresentar comprovativo: 
	Numerário: 
	Multibanco: 
	N Talão a preencher pelos serviços: 
	Data: 
	Assinatura: 
	Candidaturas: 
	Matrículas: 
	LGI: 
	LGEO: 
	LEC: 
	undefined_4: 
	A preencher pelos serviços: 


