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Formulário de Candidatura ao Ensino Superior 

 

MESTRADO EM AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS 

 

Ano Letivo 2023/2024 
 

 

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?  
 

Documentos a entregar:  

Fotocópia de Doc. Identificação  Fotocópia de NIF  Outro (s)  

  Fotocópia de Certificado de Habilitações  Currículo Vitae     
 

Habilitações Académicas e Situação Profissional:  

Licenciatura em:  

Instituição:  

Ano de conclusão:  Classificação final:  Valores 

Profissão (facultativo):  Desde:     /        /   
 

Experiência profissional relevante para a Candidatura:  

 

Em que atividades?  
 

Motivações para a Candidatura: 

 

 
 

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. 
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Formulário de Candidatura ao Ensino Superior 

 
MESTRADO EM AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS 

IMOBILIÁRIOS 
 

Ano Letivo 2023/2024 
 

 

 

Condições 

▪ Ser titular de grau académico superior nacional ou estrangeiro equivalente ao 1º ciclo nas áreas das 

finanças, da gestão imobiliária, gestão, economia, contabilidade, matemática aplicada à economia e à 

gestão, engenharia, direito e arquitetura, com experiência profissional mínima de 5 anos e/ou 

formação anterior nas áreas científicas de Gestão e Avaliação Imobiliária. 

▪ De acordo com a alínea d) do artigo 17º do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março, alterado pelo 

Decreto-Lei nº107/2008 de 25 de Junho, são ainda avaliadas outras candidaturas consideradas 

adequadas pela comissão científica e pedagógica. 

 
Documentação 

▪ Formulário de Candidatura 

▪ Certificado de habilitações do Ensino Superior com indicação da média final de curso. * 

▪ Fotocópia autorizada do Documento de Identificação e/ou número de contribuinte. 

 

* No caso de um grau académico superior estrangeiro, os documentos referidos deverão ser autenticados pela 
embaixada ou consulado português no país de origem ou pela Apostila da Convenção de Haia. Todos estes 
documentos terão de ser originais ou cópias autenticadas. 
 

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 
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