
                                 

Ano Lectivo de 2014-15 

 

Candidatura ao Curso de Música - Transferência/Reingresso/Mudança de Curso (riscar o que não interessa) 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

Nome Completo  

Data de Nascimento ___________/____________/______________      Idade  

Morada  

Localidade  Código Postal _____________-_________ 

Telefone Fixo  Telemóveis Pai: Mãe: 

E-mail do Encarregado de Educação 
em letra maiúscula LEGÍVEL 
(Obrigatório) 

 _____________________________________________________@_____________________ 

CURSO EM QUE SE INCREVE 

Curso Básico de Música  Curso Secundário de Música  

Instrumento em que se inscreve  Grau que frequenta em 2013/2014: _______ 

 
Indique o nome da escola de música oficial ou com autonomia ou paralelismo pedagógico em que está matriculado neste ano 
letivo: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Indique abaixo as peças que irá executar (verificar repertório publicado no site da EMCN) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Assinale em baixo o Regime de Frequência pretendido: 

 
Integrado 

(para o Curso Básico só há 1 vaga para 
o 6º e 9º anos de escolaridade) 

 Articulado  Supletivo  

 
Este ano letivo frequenta o ____ ano de escolaridade na Escola (ensino regular) ________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de 
Educação 

 
Data: 
 

 
Nota: Os candidatos deverão comprovar com cópia do registo biográfico ou com certificado de habilitações o grau de música que 
frequentam. A candidatura só será considerada válida se a ficha estiver correctamente preenchida e for acompanhada por cópia 
do documento de identificação do candidato (BI/ Cartão de Cidadão/ Passaporte ou Autorização de Residência) e declaração de 
matrícula do ano letivo 2013/2014 da escola do ensino regular. 

 
Tomei conhecimento das informações inerentes à candidatura, do Regulamento das Provas e do repertório de referência. 
 
 Assinatura do Encarregado de Educação______________________________________________________ Data: 

RESERVADO AOS SERVIÇOS – POR FAVOR NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO 

Recebido a ______/_______/_______ A funcionária __________________________ N.º de candidatura ______________ 

Documentos entregues: 
 BI, Cartão de Cidadão ou outro 
 Documento comprovativo do grau de  

     música 
 Declaração de matrícula escola ensino        

     regular 

Candidatura informatizada a ____/____/_____ 
 
Por __________________________________ 

N.º de 
processo___________________ 
(verificar Base de Dados antes de 
atribuir) 

 


