
  

BOLETIM DE CANDIDATURA - ANO LETIVO ________ / ________ 

FREQUÊNCIA DE UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS  

DO CURSO DE LICENCIATURA EM DANÇA 

CANDIDATOS EXTERNOS 

  

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo__________________________________________________________________________________________________ 

Morada________________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ______-_______ Localidade______________________________Telefone_______________________________________ 

Telemóvel__________________________________________E-Mail_______________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/____/___________________________ Nacionalidade______________________________________________ 

Naturalidade: Freguesia___________________________________Concelho_________________________________________________ 

BI/ C.C/Passaporte nº _____________________________Emitido  por ____________________Validade _________/__________/______ 

 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

Função/Cargo__________________________________________________________________________________________________ 

Instituição/Empresa______________________________________________________________________________________________ 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS         (Bacharelato, Licenciatura, Outros) 

Estabelecimento de Ensino Grau Curso Ano de Conclusão Classificação 

 
 

    

 
 

    

 

   

UNIDADES CURRICULARES QUE PRETENDE FREQUENTAR (até ao máximo de 30 ECTS) SEMESTRE  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                       Data: ____/____/_____    Assinatura:_________________________________________________________ 

 

  
 

 

 

 

Opções para entrega da candidatura: 

 Presencialmente, nos Serviços Académicos da Escola Superior de Dança, de 2ª a 6ª feira, das 10H30 às 16H00.   Serviços Académicos 

 Por correio registado com aviso de recepção [data de carimbo do correio dentro do prazo da candidatura]     
para a morada abaixo indicada, e incluindo obrigatoriamente todos os documentos necessários    Entrada n.º……………………………Data……/……/……. 
para a instrução da candidatura. Deverá enviar um cheque emitido à Ordem de      
INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA DO CRÉDITO PÚBLICO (I.G.T.C.P), referente ao pagamento  Funcionária …………………………………………………. 
da candidatura a frequência de unidades curriculares do curso de licenciatura em dança,  no valor de 15,38€.  

Serviços Académicos da Escola Superior de Dança  
Candidaturas a frequência de unidades curriculares isoladas - Licenciatura em Dança 
Rua Academia das Ciências, n.º 5  
1200-003 Lisboa  

  

 

Fotografia a 

cores 

Documentos a entregar OBRIGATORIAMENTE, no ato da candidatura:  
 

 Certificado de Habilitações com a discriminação das disciplinas, notas, e ECTS no caso de possuir formação de 
nível superior [original ou cópia autenticada]; 

 Certificado de Habilitações com a média final do curso (caso seja titular de um curso).  
 1 Fotografia original a cores  
 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Identificação Fiscal ou do Cartão de cidadão 
 Curriculum Vitae datado e assinado anexando obrigatoriamente toda a documentação comprovativa dos factos, experiências, formações, contratos e outros referidos nesse 

mesmo currículo para apreciação do processo (original ou cópia autenticada). 


