PROGRAMA OPERACIONAL DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO - OPRE
ANO LETIVO 2020/2021
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

1.

DADOS PESSOAIS DO/A CANDIDATO/A

Nome completo:_____________________________________________________________________________
Sexo:
Masculino
Feminino
Data de Nascimento: ________/_________/_________
Número de identificação: ________________________

Validade:______________________________

NIF:_________________________________________
Morada completa:___________________________________________________________________________
Freguesia:______________________________

Concelho:_______________________________

Nº de telefone/telemóvel:_____________________________________________________________________
Email:______________________________________________________________________________________

2.

DADOS ESCOLARES DO/A CANDIDATO/A

2.1. ANO LETIVO 2020/2021
a) Selecione a opção que se ajusta à sua situação escolar atual:
i) Estudante do ciclo de Licenciatura
ii) Estudante do ciclo de Mestrado
iii) Estudante de um Curso Técnico Superior Profissional
iv) Estudante do ciclo de licenciatura a tempo parcial
v) Estudante de um mínimo de 3 Unidades Curriculares Isoladas, de um curso superior devidamente
homologado

b) Caso tenha selecionado a opção i), ii) ou iv) indique, por favor, qual foi a forma de acesso ao ensino superior:
- Exames nacionais
- Exame Maiores de 23 anos

- Outro. Especifique:______________________________________

b) Universidade/faculdade em que está matriculado/a:______________________________________________

c) Curso em que está matriculado/a:_____________________________________________________________

d) Ano em que se encontra matriculado/a (não se aplica a alunos/as inscritos em Unidades Curriculares
Isoladas):______________________________________________________________________________

e) Motivos de escolha do Curso / Unidades Curriculares Isoladas:

2.2. ANO LETIVO ANTERIOR AO DA CANDIDATURA (2019/2020)
a) Especifique a sua situação escolar no ano letivo transato:
- Estudante do ciclo de Licenciatura/Mestrado
- Estudante de um Curso Técnico Superior Profissional
- Estudante de Unidades Curriculares Isoladas de um curso superior
- Aluno do ensino secundário
- Sem frequência em estabelecimento de Ensino

(neste caso, passar para número 3)

- Outra situação. Especifique: _________________________________

b) Estabelecimento de ensino em que esteve matriculado/a:_________________________________________

c) Ano letivo em que esteve inscrito/a:___________________________________________________________

d) Nº de disciplinas/unidades curriculares que frequentou:___________________________________________

e) Nº de disciplinas/unidades curriculares em que obteve aproveitamento escolar:________________________

f) Média do ano letivo anterior:_________________________________________________________________

3.

OUTRA INFORMAÇÃO

3.1. Já foi bolseiro do Programa OPRE em anos letivos anteriores?
Sim
Não
3.2. Se respondeu sim à pergunta anterior indique o(s) anos(s) em que teve o apoio do OPRE:
Ano letivo 2016/2017
Ano letivo 2017/2018
Ano letivo 2018/2019
Ano letivo 2019/2020

4. DOCUMENTAÇÃO
São entregues, em anexo a este formulário, os documentos (colocar um X nos documentos em
anexo):

□

Documento comprovativo da matrícula no ensino superior, no ano letivo 2020/2021;

□

Carta de motivação para participação no OPRE;

□

Declaração de consentimento para tratamento de dados pessoais, de acordo com o modelo

disponibilizado nos sítios
www.programaescolhas.pt.

do

ACM,

www.acm.gov.pt,

e

do

Programa

Escolhas,

ATENÇÃO: A candidatura, instruída com todos os documentos previstos em Regulamento,
deverá ser digitalizada e remetida por correio eletrónico para o email naci@acm.gov.pt, até dia
22 de fevereiro de 2021. As candidaturas apenas serão consideradas para apreciação, bem como
para efeitos da sua ordem de entrada, após receção do formulário e de todos os documentos
que a instruem.

COMPROMISSO DE HONRA
O/A signatário/a declara, sob compromisso de honra, ter conhecimento do Regulamento que
define as condições e obrigações do Programa Operacional de Promoção da Educação – OPRE e
assumir inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas no presente
formulário e no decorrer de todo o processo.

_____________, ___________ de _____________ de 2021
Assinatura do/a candidato/a

________________________________

