
 
 

Universidade Aberta, Palácio Ceia, Rua da Escola Politécnica, 141-147, 1269-001 Lisboa  
Email: doutoramentoestudosglobais.dcsg@uab.pt | Assessoria: Cristiana Lucas Silva | (+351) 914750376 

   

   

DOUTORAMENTO EM ESTUDOS GLOBAIS 
Programa de Doutoramento em parceria com o Departamento de Ciências da Informação e da 

Comunicação da Universidade Paris II Panthéon Assas e com o CéSor-EHESS-Paris 
 

Formulário de Pré-Candidatura — Ano Letivo 2021/2021 
 

Dados do candidato 

Nome Completo: _____________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/______ Nacionalidade: ________________ Naturalidade: ____________________ 

Tipo de Documento de Identificação: Cartão de Cidadão        Bilhete de Identidade        Passaporte  

Doc. Identificação N.º _______________ Validade: ___/___/______ N.º Identificação Fiscal: ________________ 

Morada: ____________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ________ - ______   ____________________  Localidade: _______________________________ 

Email: _______________________________________________  Telemóvel: ____________________________ 

 
Habilitações Académicas 

Licenciatura _________________________________________________________ Ano de Conclusão ________  

Classificação Final _____________________ Instituição _____________________________________________ 

 
Mestrado ___________________________________________________________ Ano de Conclusão ________ 

Classificação Final _____________________ Instituição _____________________________________________ 

 
Candidatura 

Área Científica Principal: Estudos Globais 

Áreas Científicas de Especialização: ______________________________________________________________ 

Título provisório de projeto de tese: ______________________________________________________________ 

Deseja iniciar o doutoramento no ano letivo de 2021/2022? ___________ 

Deseja iniciar o doutoramento noutro ano letivo? ____________ Qual? ____________ 
 
Previsão de meios de financiamento: Recursos próprios         Concurso a bolsa         Outros      
  
Anexos: Certificado/diploma que comprove as habilitações académicas do candidato, curriculum vitae atualizado, 
fotocópia do documento de identificação, carta de motivação e resumo do projeto de tese. 
 

Esta candidatura não é vinculativa, tendo apenas carácter informativo enquanto manifestação de interesse da parte de potenciais 
candidatos. As candidaturas oficiais decorrerão de 1 de junho a 25 de julho de 2021. 
 
       Autorizo a Universidade Aberta a efetuar o tratamento dos meus dados pessoais para efeitos de processamento da minha        
pré-candidatura. A Universidade Aberta compromete-se a assegurar a confidencialidade dos dados e a não utilizá-los para fins 
diferentes daqueles para os quais foram recolhidos, permitindo o acesso, atualização e/ou eliminação por parte do seu titular. Todos 
os dados serão tratados em conformidade como art.º 13.º Regulamento Geral da Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do 
Conselho de Ministros de 27 de abril de 2018 (RGPD). Os meus dados serão conservados pelo período máximo de 5 anos após a 
conclusão do meu pedido. Posso cancelar o processamento e utilização dos meus dados pessoais a qualquer momento através do e-
mail: doutoramentoestudosglobais@gmail.com. Neste caso, as informações recolhidas serão imediatamente eliminadas. 
 

______________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 


