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Mestrado em Vulcanologia e Riscos Geológicos 

Boletim de candidatura 
(preencher em maiúsculas) 

 
 
Nome: ___________________________  Sobrenome:  ______________________________________________  

Data de nascimento: ____ /____ /______  Naturalidade: _________________________  País:  ______________  

B.I. / C. Cidadão  n.º ______________,  Emissão: ____ / ____ / ______, Arquivo: _________________________  

Morada:  __________________________________________________________________________________  

Localidade: __________________________ Cod. Postal: ________ - ______   ___________________________  

Telefone: ___________________ Telefax: ______________________ E-mail:  ___________________________  

 
 

Condições de acesso 
 

Podem candidatar-se os titulares de licenciaturas em Geologia, Engenharia Geológica, Geofísica, Engenharia do Ambiente, 

Biologia/Geologia ou áreas afins, ou de habilitações legalmente equivalentes às mencionadas. Poderão ser admitidos à 

matrícula titulares de outras licenciaturas que apresentem um currículo que demonstre adequada preparação científica de 

base. A aprovação de candidaturas é da competência do Conselho Científico, mediante proposta da Comissão Científica do 

curso. 

 
 

Licenciado(a) em _________________________________, pela  ______________________________________  

_________________ em ____ / ____ / ______, com a classificação de ______ ( __________________) valores. 
 

 

 
Prazos e local de candidaturas 

 
1. As candidaturas decorrerão de 18 de Julho a 9 de Setembro de 2011 no Secretariado do Centro de Vulcanologia e Avaliação 

de Riscos Geológicos, mediante apresentação do boletim de candidatura devidamente preenchido. 

2.  O processo de candidatura será instruído com os seguintes documentos: 

a) documento comprovativo das habilitações académicas possuídas (certificado de habilitações, passado pela entidade 

competente, com indicação das classificações obtidas por disciplina e menção da média final de curso);  

b) curriculum vitae, que indique as condições susceptíveis de permitirem um juizo de mérito ou preferência;  

3. Os candidatos detentores de habilitações estrangeiras devem apresentar documento comprovativo da equivalência ou 

reconhecimento nacional dessas habilitações ao grau de licenciado por uma universidade portuguesa, com a respectiva 

classificação. 

 

Certificado de habilitações ...                  Curriculum vitae ...................                 Trabalhador-estudante .........   

 
Habilitações estrangeiras ....                 Outras:   _______________________________________________  
 

 

 
Declaração 

 
Declaro que todas as informações e documentos apresentados são verdadeiros e que tomei 
conhecimento do plano de estudos para o próximo ano lectivo. 
 
Ponta Delgada, ____ /____ / _______                 O candidato(a)  ______________________________________  
 
 

 
Reservado ao Secretariado do CVARG 

 
Ponta Delgada, ____ /____ / _______                 O(A) Funcionário(a)   __________________________________  
 

 
 


