
 

 
 

 

 

 

CURSO PÓS-GRADUADO EM DIREITO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Direito Internacional e Europeu, Direito nacional e Concorrência 

 

Ficha de inscrição 

Modalidade de pagamento I 
Taxas Numerário/TB Cheque n.º Fatura n.º Recibo n.º 

Prestação única (1200€) 1 
 
 

 
 

 

Modalidade de pagamento II 
Taxas 2 - Valor Numerário/TB Cheque n.º Fatura n.º Recibo n.º 

1.ª Prestação €     
2.ª Prestação €     
3.ª Prestação €     

 

Nome completo: ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____ /_____ / _________ Naturalidade: ____________________________________ 

Identificação (BI / Cartão do Cidadão / Passaporte): ____________________________________________ 

Emitido em (local): ______________________________________ Data: ______________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _________________________________ Distrito: _____________________________________ 

Tel.: ___________________________________________ Tml.: ________________________________________________ 

E-mail (letra legível): _________________________________________________________________________ 

Habilitações literárias: _____________________________________________________________________________ 

Ano da conclusão da habilitação: _________________________ Média final: _______________________ 

Instituição de ensino:_______________________________________________________________________________ 

Outros graus obtidos: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Para quem efetuar o pagamento integral do curso no ato da inscrição haverá uma redução de 
20% no valor total do curso; para ex-alunos do ICJP, do IE e do IDEFF. 
A propina é ainda reduzida para 1.200€ por inscrição, para inscrições de grupo (ou seja, 
instituições que inscrevam 3 pessoas ou mais). 
2 1.ª prestação, a ser paga no ato de inscrição; 2.ª prestação, a ser paga até 26/04/2015; 3.ª 
prestação, a ser paga até 26/05/2015. 



Profissão: ______________________________________________________________________________________ 

 

Em nome de quem deve(m) ser emitido(s) o(s) recibo(s): 

Próprio: _______ (assinalar com uma cruz) / NIF (obrigatório): _________________________________ 

Outro: ________________________________________________________________________________________ 

______________________________________NIF (obrigatório): ______________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________________ 

Código postal: ____________________________ Distrito: ___________________________________________ 

 

 

Data: ____ / ____ / _________ 

 

Junta: Curriculum vitae resumido, fotocópia simples do certificado de habilitações, 1 

fotografia. 

 

 

 

Assinatura: __________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

Informação - Forma de pagamento: 
 
 
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito em numerário, por cheque (à ordem do 

Instituto Europeu da FDUL) ou por transferência bancária (NIB: 0035 0824 0000 

833553095). Caso opte pelo pagamento por transferência bancária, deverá entregar o 

respetivo comprovativo por e-mail (institutoeuropeu@fd.ul.pt), pessoalmente, ou por 

via postal.  

 


