
 

 

 

EXMO. SENHOR 

REITOR DO 
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DA MAIA 

 
 

Despacho 

 

_________________________ 

( _______ / ________ / ______ ) 

 

 
 

REQUERENTE   

Nome completo  

Nº.Doc. Identificação  de  /  /  Válido até  /  /  

Morada    

Código Postal               -                  

Telefone / Telemóvel E-mail   
A preencher de forma legível e sem abreviaturas 

Requerimento de candidatura – Concurso Especial de Acesso e Ingresso nos Ciclos de Estudo de 
Licenciatura do ISMAI para Estudantes Internacionais                                               Ano letivo:          / 

   
 

  

CURSO(S) A QUE SE CANDIDATA: 
1º __________________________________________________________________________ 
2º __________________________________________________________________________ 
3º __________________________________________________________________________J 
 
EXAMES A REALIZAR NO ISMAI (se necessário): __________________________________________ 
 
ANEXA:   

a) Documento de Identificação; 

b) Número de Identificação Fiscal; 

c) Documentos comprovativos das habilitações exigidas, conforme o disposto no Regulamento do Estatuto de 

Estudante Internacional do Instituto Universitário da Maia – ISMAI (exemplo: Brasil - certificado de conclusão do 

ensino médio e histórico do ensino médio): 

d) Se tiver realizado exame nacional para ingresso no ensino superior no país de origem: comprovativo da realização 

do exame, com a respetiva classificação (exemplo: ENEM, Gaokao, Examen de Estado del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES)); 

e) Autodeclaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem nacionalidade portuguesa nem de um 

estado membro da União Europeia, nem está abrangido por nenhuma das condições que impedem a candidatura 

a este concurso, conforme o disposto no Decreto-Lei nº 62/2018 de 6 de agosto e no Regulamento do Estatuto 

de Estudante Internacional do Instituto Universitário da Maia – ISMAI. 

Importante:  
- Nos certificados de qualificações deverão constar a escala de classificações e a nota final obtida no curso.  
- No ato da matrícula, os/as estudantes têm, obrigatoriamente, que apresentar os documentos originais autenticados com 
a Apostilha de Haia do país onde os mesmos foram emitidos. No caso de países não aderentes à Convenção de Haia, os 
documentos têm que ser autenticados pela autoridade diplomática portuguesa do país onde foram emitidos os 
documentos. 

   

Pede deferimento, 

Assinatura (conf.Doc. ID)  Maia  /  /  

 


