RG061+039/Anexo I Requerimento Creditação Competências
Exmo(a).
Presidente do Conselho Científico do ISPA – Instituto Universitário
Nome………………………………………………………………………………………….………………….
estudante(a)

nº

………..,

da

Licenciatura/

Mestrado/

Pós-Graduação

/

Doutoramento

em

……………………..
……………………….……………………………………………………………………………………..……
(Riscar o que não interessa),

tendo ingressado pelo regime …………………………………………………………

……………………………………………………………….., pretende que lhe sejam creditadas as seguintes
competências adquiridas:
No âmbito de Outros Ciclos de Estudos Superiores:
Último estabelecimento de ensino superior em que esteve matriculado:
……………………………………………………………………………………………………….
Último estabelecimento de ensino superior em que esteve matriculado ou inscrito:
……………………………………………………………………………………………………….
Curriculum vitae elaborado de acordo com o modelo europeu
Certificado/Certidão comprovativo(a) da habilitação académica obtida
Conteúdos curriculares e cargas horárias das disciplinas/unidades curriculares realizadas
Respetivo Plano de Estudos e ECTS (se atribuídos)
No âmbito de um Curso de Especialização Tecnológica:
Último estabelecimento em que esteve matriculado:
……………………………………………………………………………………………………….
Curso(s) de Especialização Tecnológica em que esteve matriculado e inscrito:
……………………………………………………………………………………………………….
Curriculum vitae elaborado de acordo com o modelo europeu
Certificado/Certidão comprovativo(a) da habilitação académica obtida
Conteúdos curriculares e cargas horárias das disciplinas/unidades curriculares realizadas
Respetivo Plano de Estudos e ECTS (se atribuídos)
Por via de experiência profissional:
Curriculum vitae elaborado de acordo com o modelo europeu
Descrição exaustiva de cada uma das funções e tarefas profissionais executadas com relevo
para o processo

RG061+039/Anexo I Requerimento Creditação Competências (cont.)
Lista de afirmações, claras e objetivas, descrevendo os resultados da aprendizagem
(competências e capacidades que o estudante adquiriu com a experiência, assim como aquilo
que sabe, compreende, ou é capaz de fazer em resultado dessa experiência)
Declarações comprovativas emitidas pela(s) entidade(s) empregadora(s) com identificação de
funções, posição e período de execução das mesmas ou, na falta destas, comprovativo de
desconto para a segurança social e identificação de funções, posição e período de tempo em
questão.
Certidões de habilitações ou outros comprovativos de formação realizada
Cartas de referência significativas
Outros elementos que o requerente considere pertinentes para a apreciação (explicitar quais):
……………………………………………………………………………………………………….
No âmbito de formação Pós-Secundária:
Lista do(s) curso(s) frequentado(s), organizada por ordem cronológica
Certificado(s) comprovativo(s) da formação, com indicação da classificação obtida (se
aplicável)
Conteúdo(s) curricular(es) e carga(s) horária(s) do(s) curso(s)

Aguarda Deferimento,

Lisboa, ………../……………………………………………../……………..

______________________________________________
Assinatura

