
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Seleção das opções da Candidatura 

Tendo já efetuado a candidatura ao curso que pretende em primeira opção, indique 
os cursos a que se candidata e a ordem de escolha (2ª à 6ª opção). 

CURSO: 

CURSO: 

CURSO: 

CURSO: 

CURSO: 

Mais nenhuma Opção: 

, data _________ / ____ / ____ 

O requerente, 

2ª Opção 

3ª Opção 

4ª Opção 

5ª Opção 

6ª Opção 



 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA 

Pré-requisitos do Grupo D 

 

PRÉ-REQUISITOS 

CAPACIDADE DE VISÃO (Grupo D) 
(Capacidade de visão adequada às exigências do curso) 

 

CURSO: 9054 – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

Prazo: A entregar no ato da matrícula e inscrição, sendo condição indispensável para a realização da referida 

matrícula e inscrição. 

ANO LETIVO DE 2020/2021 

 

Nome do candidato: _________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: - -  

BI/CC/Passaporte n.º:   Validade: - -   

Estado Civil: ____________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________ 

Código Postal -   Localidade: _______________________________________________ 

Telemóvel:      

 

 

DECLARO, PARA EFEITOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, QUE REÚNO AS CAPACIDADES DE VISÃO FIXADAS PELOS PARES 

INSTITUIÇÃO/CURSO QUE EXIGEM A SATISFAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO DO GRUPO D 

 

 

 

Emitido em - -    

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 



Declaração de Conhecimento da Língua Portuguesa 

(Ponto 7.6 do Edital do Concurso) 

________________________________________________________ (nome completo), 

declaro, à presente data, e sob compromisso de honra que, por não possuir o nível exigido 

de domínio independente da língua portuguesa (nível B2), conforme o ponto 7.6 do Edital 

do concurso:  

☐ comprometo-me a frequentar uma formação de língua portuguesa em simultâneo

com a frequência do 1.º ano do curso de licenciatura/graduação em que me inscrevo.

☐ comprometo-me a realizar o exame de língua portuguesa que me permita obter o

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE).

Mais declaro que tomei conhecimento que, conforme consta dos pontos 7.6 e 7.7 do Edital 

do concurso:  

a) A frequência deste curso tem um custo adicional se o mesmo for frequentado no

Politécnico de Viseu; 

b) A realização do exame de língua portuguesa que permite obter o DEPLE implica o

pagamento das despesas inerentes; 

c) Caso não tenha atingido o nível B2, não poderei renovar a minha inscrição no

Politécnico de Viseu até comprovar a obtenção desse nível. 

Data: ______ / ________________ / ______(dia/mês/ano) 

____________________________________________________ 
(assinatura conforme documento de identificação) 



Declaração de Compromisso de Honra 

Pré-requisitos dos Grupos A e B 

______________________________________________________________ (nome completo), 

de nacionalidade _______________________, nascido/a em ______/_____/________, portador 

do Passaporte n.º _________________________, emitido em _____/_____/________ e válido 

até ______/____/________, na qualidade de candidato/a ao Concurso Especial de Acesso e 

Ingresso para Estudante Internacional, para o ano letivo 2020/2021, declaro sob compromisso de 

honra que possuo os pré-requisitos exigidos, não apresento deficiência psíquica, sensorial ou 

motora que interfira gravemente com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal, a 

ponto de impedir a aprendizagem própria ou alheia. 

A comprovação dos pré-requisitos é feita à chegada, por entrega da declaração médica (emitida 

por médico inscrito na Ordem dos Médicos Portuguesa) nos serviços académicos da Escola, nos 

termos do modelo anexo à Deliberação da CNAES que, anualmente, fixa os pré-requisitos no 

âmbito do regime geral de acesso e ingresso no ensino superior português. 

A não apresentação da declaração médica que comprove a satisfação dos pré-requisitos implica a 

anulação da matrícula e inscrição, não havendo lugar à devolução dos pagamentos já efetuados. 

Data: ______ / ________________ / ______(dia/mês/ano) 

____________________________________________________ 
(assinatura conforme documento de identificação) 



Declaração de Compromisso de Honra 

Pré-requisitos do Grupo F 

______________________________________________________________ (nome completo), 

de nacionalidade _______________________, nascido/a em _____/_____/________, portador 

do Passaporte n.º _________________________, emitido em _____/_____/________ e válido 

até _____/_____/________, na qualidade de candidato/a ao curso de Licenciatura em Artes 

Plásticas e Multimédia, através do Concurso Especial de Acesso e Ingresso para Estudante 

Internacional, para o ano letivo 2020/2021, declaro sob compromisso de honra que possuo os 

pré-requisitos exigidos, apresento acuidade visual exigida (exige-se uma acuidade visual de 

8/10 em cada olho, embora essa acuidade possa ser conseguida através de tratamento e/ou 

correção) e não apresento deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira com a 

capacidade funcional, a ponto de impedir a aprendizagem própria ou alheia (coordenação 

motora e ausência de grande deformidade física nos membros superiores). 

A comprovação dos pré-requisitos é feita à chegada, por entrega da declaração médica (emitida 

por médico inscrito na Ordem dos Médicos Portuguesa) nos serviços académicos da Escola, 

nos termos do modelo anexo à Deliberação da CNAES que, anualmente, fixa os pré-requisitos 

no âmbito do regime geral de acesso e ingresso no ensino superior português. 

A não apresentação da declaração médica que comprove a satisfação dos pré-requisitos implica 

a anulação da matrícula e inscrição, não havendo lugar à devolução dos pagamentos já 

efetuados. 

Data: ______ / ________________ / _______ (dia/mês/ano) 

____________________________________________________ 
(assinatura conforme documento de identificação) 



Declaração de Compromisso de Honra 

__________________________________________________________ (nome completo), 

de nacionalidade _______________________, nascido/a em ____/____/________, portador 

do Passaporte n.º _________________________, emitido em ____/____/________, e válido 

até ____/_____/_______, na qualidade de candidato/a ao Concurso Especial de Acesso e 

Ingresso para Estudante Internacional, para o ano letivo 2020/2021, declaro sob 

compromisso de honra, que: 

a) não possuo nacionalidade portuguesa, nem de qualquer estado membro da União

Europeia; 

b) não sou familiar de portugueses ou de nacionais de um estado membro da União

Europeia, conforme a alínea b) do ponto 1.2 do Edital do concurso; 

c) tendo como referência o dia 1 de janeiro de 2020, nem eu nem os meus pais residimos

em Portugal há mais de 2 anos, de forma ininterrupta (sem considerar autorizações de 

residência para efeitos de estudo); 

d) tendo como referência o dia 1 de janeiro de 2020, não beneficio do estatuto de

igualdade de direitos e deveres; 

e) Não estou a frequentar o Politécnico de Viseu, no âmbito de um programa de

mobilidade internacional, para realização de parte do ciclo de estudos; 

f) não requeri o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais de acesso e

ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro; alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro; 

g) informarei o Politécnico de Viseu, no prazo máximo de 10 dias úteis, sobre a

ocorrência de qualquer circunstância que, nos termos do Decreto-Lei nº 36/2014, de 10 

de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/2018, de 6 de agosto, implique a cessação da 

aplicação do estatuto de estudante internacional.  

Data: ______, ________________ / ______(dia/mês/ano) 

____________________________________________________ 
(assinatura conforme documento de identificação) 
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