
Ciências Jurídicas Privatísticas Ciências Jurídicas Gerais

Observações:

*2. Identificação do candidato:

Nome completo: 

Naturalidade:

N.º CC/ BI: Emitido em:

NIF:

Residência:

Código Postal:  Telefone:

e-mail:

•Entrega de candidaturas: Pessoalmente ou por correio, no Conselho Pedagógico da Escola de Direito, da Universidade do Minho, Campus de
Gualtar, 4710-057 Braga;

N.º

Boletim de Candidatura

Entregou N/entregou

Universidade do Minho 
Escola de Direito

Ciências Jurídicas Públicas

Especialidade (assinalar apenas uma opção)

Instruções:

Doutoramento em Ciências Jurídicas sem Programa 
Doutoral 2019/2020

Telemóvel:

Data de Nascimento:

Arquivo de Identificação de:

Nacionalidade:

*1. Anexe, obrigatoriamente, todos os seguintes elementos:

a) Projeto de tese, com indicação da área de especialização do Doutoramento;

b) Declaração do orientador (e co-orientador, se existir), em que aceita dirigir os trabalhos;

c) Documentos comprovativos das habilitações de acesso ao doutoramento de que o candidato é titular (fotocópia do certificado
de habilitações - Licenciatura e Mestrado, com discriminação das disciplinas realizadas e respetiva classificação final);

d)  Curriculum vitae detalhado;

e) Fotocópia do CC ou outro documento de identificação;

f) Fotocópia do cartão de contribuinte (apenas para candidatos nacionais que não entreguem fotocópia do CC);

g) Uma carta expondo de modo circunstanciado as motivações para a candidatura e os interesses e expectativas
quanto à realização do doutoramento;

h) Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura;

i) Formulário de candidatura;

j) Documento comprovativo do pagamento da taxa de candidatura no valor de 40 (quarenta) euros, pago por
transferência bancária (valor não reembolsável). 



Licenciatura em:

Classificação final:        valores  

Mestrado em:

Classificação final:        valores  

Profissão:

É docente?

Como tomou conhecimento deste programa de Doutoramento?

Anúncio

Familiares ou amigos

Notícia publicada na Imprensa

Redes Sociais

Outro. Qual?

Qual a razão da escolha deste programa de doutoramento?

Candidatou-se a um programa semelhante numa outra Instituição de Ensino Superior?

Sim Não

Declaro que todas as informações constantes neste boletim de candidatura são verdadeiras

Universidade/Escola:

Concluída em:

*3. Habilitações Académicas

Universidade/Escola:

Concluída em:

Doutoramento em Ciências Jurídicas sem Programa Doutoral
2019/2020

Data:

*4. Situação Profissional

Instituição:

Se sim, indique a Instituição

Sim Não Se sim, indique a Instituição

Pesquisa na Internet

5. Outras Informações

Assinatura do(a) candidato(a)

* Todos os campos dos pontos 1, 2, 3, e 4 são de preenchimento obrigatório

Os dados pessoais recolhidos nos formulários são tratados pela Universidade do Minho (UMinho) em conformidade com o regime jurídico vigente e destinam-se à gestão dos processos de notificação. Os campos de preenchimento obrigatório estão 
assinalados com um asterisco ou sujeitos à escolha de uma das opções. Nos termos do Regulamento n.º 2016/679 e demais legislação em matéria de proteção de dados pessoais, os titulares dos dados têm o direito de aceder aos seus dados pessoais, 
devendo para o efeito solicitar o respetivo acesso por escrito bem assim como, nos termos do art.º 20º do referido Regulamento, possuem o direito à portabilidade em relação a esses seus dados.

Declaração de autorização: Autorizo pelo presente a recolha, processamento e utilização dos meus dados pessoais para os fins de gestão da minha relação com a Instituição UMinho no âmbito da frequência do curso a que me candidato. Esta 
autorização poderá ser retirada a qualquer momento. 

Autorizo        Não Autorizo       Assinatura do/a candidato/a ______________________________________________ 

Nota: A não autorização da recolha, processamento e utilização dos dados pessoais dos/as candidatos/as para os fins de gestão da relação do/a mesmo/a com a Instituição UMinho impede a admissão da candidatura do/a mesmo/a nesta Instituição de 
Ensino. 
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