
(nome),  

portador do         (escolher a opção aplicável): cartão de 

cidadão/passaporte ou título de residência, certificado de residência permanente ou estatuto de residência 

de longa duração), com o n.º      válido até     , número de 

identificação fiscal n.º   , residente em  

, vem formalizar a sua candidatura 

ao concurso de bolsa a que se refere o edital em epígrafe.

Para efeitos de apreciação da candidatura, junto ao presente requerimento os seguintes documentos:

Certificados de Habilitações de todos os graus académicos obtidos, com 
média final e com as classificações em todas as disciplinas realizadas

Curriculum Vitae

Outros documentos que sejam considerados pertinentes em razão do tipo 
e modalidade da bolsa, discriminar:

Caso o candidato envie a candidatura por correio eletrónico, consente que todas as 
notificações relativas ao procedimento concursal, sejam enviadas para o endereço 
de correio eletrónico indicado.

Sim Não 

Todos os dados são recolhidos apenas para efeitos de  requerimento para candidatura a  bolsa, estando garantida a confidencialidade do seu tratamento e a 
exclusiva utilização pela Universidade do Algarve, com o período de retenção dos dados sendo a duração da realização da Bolsa, e sendo o seu tratamento 
realizado nos termos e condições da Política de Proteção de Dados que se encontra acessível em www.ualg.pt. Dúvidas ou reclamações podem ser 
realizadas  através de contacto com o Encarregado da Proteção de Dados da Universidade do Algarve pelo correio eletrónico rgpd@ualg.pt, e caso assim o 
considere necessário, apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, através dos contatos disponíveis em www.cnpd.pt.

Exmo. Senhor

Reitor da UAlg Prof. Doutor Paulo Águas 
Campus de Gambelas
8005-139 Faro

Faro,    de de  

(Assinatura obrigatória do candidato)

Ref.ª: (Edital e Projeto)
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