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BOLETIM DE CANDIDATURA 

CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS (CTESP’s) 
 

 
NOME: _____________________________________________________________Nº Aluno IPB (se aplicável):__________ 

BILHETE DE IDENTIDADE:  _________________________  EMITIDO EM:  ______________________________ ou 

CARTÃO DE CIDADÃO:____________________NIF:________________DATA NASCIMENTO:  _________________ 

MORADA:  _____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  TELEFONE:  ____________________  

CÓD. POSTAL:  _________________  LOCALIDADE:___________________ E-mail: _______________________ 
 
 
CÓDIGO DO PAR ESTABELECIMENTO/CURSO A QUE SE PRETENDE INSCREVER (Por ordem de preferência: 
1ª Opção |__|__|__|__||__|__|__|__|  _________________________________________________________________  

2ª Opção |__|__|__|__||__|__|__|__| __________________________________________________________________  

3ª Opção |__|__|__|__||__|__|__|__| __________________________________________________________________ 

4ª Opção |__|__|__|__||__|__|__|__| __________________________________________________________________ 

5ª Opção |__|__|__|__||__|__|__|__| __________________________________________________________________ 

6ª Opção |__|__|__|__||__|__|__|__| __________________________________________________________________ 
(Ver códigos de escola/curso no portal do candidato do IPB em www.ipb.pt/portaldocandidato ) 

 
 
ASSINALE OS DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

• Boletim de Candidatura  

• Documento comprovativo das habilitações exigidas: 

-12º ano completo do Ens.Sec. ou equivalente                                        
- Titulares de Provas dos >23 para o curso a que se candidatam           
- Diploma de Especialização Tecnológica                                                
- Grau ou Diploma de Ensino Superior                                                     

• Curriculum Vitae (utilização obrigatória de formulário do IPB)  

• Fotocópia simples consentida do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão  

• Fotocópia simples consentida do Número de Identificação Fiscal  

• Procuração, quando for caso disso  

• Caso opte pela inscrição via CTT, deverá enviar cheque para pagamento dos emolumentos 
 do processo de candidatura, no valor de 25,00 € (vinte e cinco euros)  

Os documentos devem ser entregues da seguinte forma: 
 Via CTT – Serviços Académicos do Instituto Politécnico de Bragança, Campus Sta. Apolónia, 5300-253 Bragança 
 Ao Balcão dos Serviços Académicos do IPB 

 
 O Requerente 

Data ____/_____/_____ Assinatura (obrigatória),  ________________________________________  
 

 
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 
 

RECEBIDO EM: _____/_____/_____ POR:  _______________________________________________________  
 
 
Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à realização dos procedimentos necessários para efetivar a seriação de candidatos e a matrícula, 
assim como gerir o processo académico do estudante, pelo que o seu tratamento é lícito ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 e) do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD). Ao titular dos dados são conferidos os direitos previstos no RGPD. Para mais informações, 
contactar o Encarregado de Proteção de Dados do IPB, através do endereço de e-mail protecao.dados@ipb.pt. 
 
 
 

 


