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* Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 5.º da Lei n.º 7/2007, de 05/02, o candidato autoriza os serviços académicos do IPPortalegre a 

arquivarem o cartão de cidadão na constituição do processo de inscrição à prova M23. 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO – 2019 
Provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior, 

dos maiores de 23 anos - Decreto-Lei nº64/2006, de 21 de Março 
 
1. Nome: ______________________________________________________________________________  

2. Documento de Identificação: ___________________ Válido até: ___ / ___ / _____  

3. Número de Identificação Fiscal: ___________________________________________________ 

4. Data de Nascimento: ___ / ___ / _____  5. e-mail:____________________________________ 

6. Morada: _____________________________________________________________________________  

Cód. Postal: _____ / ______    ______________________   

7. Contactos: _______________ │ _______________ 

8. Situação Profissional: Empregado            Desempregado 

Entidade:  _________________________  Funções: ______________________  Tempo de serviço ____  

9. Habilitações Literárias:  ________________________________________________________________  

10. Experiência Profissional:  _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

11. Motivação da candidatura: ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

12. Provas, a que se pretende inscrever. (consulte: www.ipportalegre.pt  - Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 

23 anos) 

 12.1 _______________________________________________________________________ 

 12.2 _______________________________________________________________________ 

 12.3 _______________________________________________________________________ 

 12.4 _______________________________________________________________________  
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* Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 5.º da Lei n.º 7/2007, de 05/02, o candidato autoriza os serviços académicos do IPPortalegre a 

arquivarem o cartão de cidadão na constituição do processo de inscrição à prova M23. 

13. Se obteve aprovação nas provas e esta ainda mantém a validade, indique o ano e classificação que 

obteve:  

 Ano |__|__|__|__|  Classificação final |__|__| Área da prova ______________________________ 

 Ano |__|__|__|__|  Classificação final |__|__| Área da prova ______________________________ 

 Ano |__|__|__|__| Classificação final |__|__| Área da prova  _____________________________  

14. Assinale os documentos que entregar: 

14.1 Obrigatórios: 

a) Apresentação do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou cartão de cidadão * 

b) Curriculum Vitae (preferencialmente em formato Europeu e com documentos comprovativos)  

14.2 Outros: 

a) Comprovativo de pagamento do emolumento (caso opte pela inscrição via CTT ou e-mail)  
b) Outros (indique quais)  ____________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

15. Os documentos podem ser entregues da seguinte forma: 

a) Pessoalmente, nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Portalegre ou nas Instalações da 
Escola Superior Agrária; 
 
b) Por Correio Eletrónico para: servicos.academicos@ipportalegre.pt 

c) Pelos CTT, para: Instituto Politécnico de Portalegre 
Praça do Município, 11  
7300-110 Portalegre 
 

Obs: Se optar por b) ou c) não se esqueça de remeter o comprovativo de pagamento. 
  
Tomei conhecimento de que a aprovação nas provas de avaliação da capacidade de frequência do Ensino 
Superior dos maiores de 23 anos não confere, por si só, o direito à matrícula e inscrição no Ensino Superior.  
 
Será necessário proceder à realização da candidatura a Licenciatura no concurso especial de ingresso, ou 
candidatura a CTSP para maiores de 23 anos de acordo com a legislação e os prazos que, para o efeito, 
vierem a ser fixados. 
 
Declaro que tomei conhecimento do regulamento das provas de avaliação da capacidade para a frequência do 

ensino superior dos maiores de 23 anos, no Instituto Politécnico de Portalegre ………………………. 

 

 

Data: ____ / ____ / _________ Assinatura, _____________________________________________  

Reservado aos Serviços 
 
 
Data da Receção: ___/____/____  O Funcionário: _____________________________________________ 
 


