U n i v e r s i d a d e C at ó l i c a P o rt u g u e s a

CURSO DE INTRODUÇÃO À DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA
Facu ld ad e d e Te o lo gia

Ano 2008

Com o apoio de:

Cáritas Portuguesa

Nº.:

Boletim de Candidatura / Matrícula
Antes de preencher este boletim, leia atentamente o documento “DSI 2008 - Identidade do Curso”.
Escreva apenas em letras maiúsculas.
1. Identificação



Endereço: 
Código Postal:  -  
B.I. / Passaporte 
Nº. 
Emitido a:  -  - 
Local de emissão: 
É/foi estudante da U.C.P.? Sim  Não  Se «Sim», qual o nº. de estudante? ___________________
Actividade profissional: 
Nome:

Telefone / Telemóvel:

    /     /  

E-mail:
O endereço de correio electrónico aqui indicado deve ter permanentemente espaço para receber ficheiros até 10 MB.

3. Documentos a apresentar (enviar juntamente com este Boletim)
As candidaturas que não incluam todos os elementos abaixo indicados não serão processadas.
Os candidatos que são/foram alunos da U.C.P. e que indicaram o seu número de estudante estão dispensados de enviar o Certificado de Habilitações.

1. Certificado original ou cópia devidamente autenticada do 12.º ano ou de frequência/finalização de Licenciatura ................... 
2. Documentação curricular, profissional, pastoral (no caso de não ter o 12.º ano).................................................................... 
3. Cópia frente e verso de documento de identificação (B.I. ou Passaporte).......................................................................... 
4. Duas fotografias a cores....................................................................................................................................................... 

4. Observações importantes
a) O valor da candidatura (€ 35,00 ) terá de acompanhar este Boletim.
b) O cheque/vale postal destinado ao pagamento da candidatura deverá ser passado à ordem de: Universidade Católica
Portuguesa.
c) A candidatura poderá ser entregue no Secretariado do Curso de Doutrina Social da Igreja (Lisboa) ou enviada
pelo correio (endereço postal: Universidade Católica Portuguesa / Faculdade de Teologia / Secretariado do Curso DSI /
Palma de Cima / 1649-023 LISBOA).
Declaro que aceito as indicações constantes
no documento “DSI 2008 - Identidade do Curso”

Assinatura

Espaço reservado à U.C.P.

Data

Mais informações em www.ft.lisboa.ucp.pt ou através de correio electrónico (idsi@ft.lisboa.ucp.pt)

2. Contactos

