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Assinatura do requerente

PROVAS PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM

Exmo. Senhor Reitor da Universidade do Minho

, nascido(a) em

/

 , natural de 

, de nacionalidade

titular do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Outro documento 

emitido em , por

residente em  ,

código postal com  o telefone/telemóvel nº

e o endereço eletrónico

Vem requerer a V.Exa. a realização de provas públicas conducentes à obtenção do título de Especialista, na área de Enfermagem, 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de Agosto, e pelo Regulamento relativo à atribuição do título de especialista, no âmbito do ensino 

superior politécnico, pela Universidade do Minho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 17 de Novembro de 2010.

Por ser detentor do título de Especialista atribuído pela (Associação Pública Profissional outorgante)

vem ainda requerer a V.Exa. se digne dispensá-lo(a) da realização da prova a que se refere a alínea b)

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 206/2009, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do referido diploma legal (a preencher apenas se aplicável).

Em anexo: 

com o nº

, válido até

, titular da habilitação 

, conferida emacadémica (grau e designação)

por (instituição) a exercer a profissão de  ,

 anos de experiência profissional na área de Enfermagem, comem (local de trabalho)

(Clínica: de a ; de a ; de a ; e/ou

).aa ; de; de aEnsino: de

 ,

 ,

-

  (nome completo),

1 exemplar em papel e 1 exemplar em formato digital do currículo, com a indicação do percurso profissional, das obras e trabalhos efetuados 
e, quando seja o caso, das atividades científicas, tecnológicas e pedagógicas desenvolvidas;
1 exemplar em papel e 1 exemplar em formato digital do trabalho de natureza profissional;
1 exemplar em papel e 1 exemplar em formato digital das obras mencionadas no currículo que o candidato considere relevante 
apresentar, bem como lista com indicação das referidas obras; não estando disponível o formato digital, este poderá ser substituído pela 
entrega de 7 exemplares em papel; 
Cópia fiel do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/Outro documento;
Cópia fiel do certificado de habilitações;
Cópia fiel da cédula profissional;
Declaração do tempo de serviço.
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