FORMAÇÃO AVANÇADA

UMUM

2017

FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO

Informações sobre a inscrição
A candidatura pode ser feita tanto online, como na secretaria da UMUM. O resultado dos dois
processos é o mesmo.
As candidaturas são feitas por quem
− tenha habilitação de nível superior
Todas as informações assinaladas com * são obrigatórias.

IDENTIFICAÇÃO
Nomes próprios *
Apelidos *
Sexo: Masculino,
País de residência *

Feminino

Estado Civil: Solteiro,
Nacionalidade *

Data de Nascimento *

Separado,

Viúvo(a)

Naturalidade

Documento de identificação: * Bilhete de identidade,
DIRE
Data de emissão *
Validade *
NUIT *

Casado,

Carta de condução,

Passaporte e

Local de emissão

Ocupação *

EDUCAÇÃO PRÉVIA
Designação do curso de graduação
Área científica

Data de conclusão *

Média final*

Instituição de educação do Ensino Secundário Geral ou equivalente
Localidade

+258 865 866 863

País *

secretaria@umum.ac.mz

umum.education

CONTACTOS
E-mail

Telefone

Celular *

Celular alternativo

Morada
Localidade *

Código Postal

Distrito (se Moçambique)

Província (se Moçambique)

DECLARAÇÃO
Declaro como sendo verdadeiras e correctas as minhas declarações.
Ocupação: * Estudante tempo integral, Estudante trabalhador
O curso Formação-Avançada está descrito no edital para o efeito e as candidaturas são
reguladas pelo Regulamento Pedagógico da UMUM e
Data e assinatura

DOCUMENTAÇÃO
Apresentada:
Certificado/Diploma do curso de graduação,
Cartão de Identificação Tributária (NUIT),
Documento de identificação (BI, Carta de condução ou Passaporte e DIRE no caso dos estrangeiros)
Entregue:
Cópia do Certificado/Diploma do curso de graduação,
Cópia do Cartão de Identificação Tributária (NUIT),
Cópia do Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Carta de condução ou Passaporte e DIRE)
Documento do depósito ou transferência bancária para pagamento da taxa de inscrição.
Documento do depósito ou transferência bancária para pagamento da 1º mensalidade.
Data e assinatura do recepcionista da candidatura

+258 865 866 863

secretaria@umum.ac.mz

Mod.07aRA

O valor da taxa de inscrição é de 1.650 mt e o valor da propina mensal 3.800 mt de acordo com edital referente
às taxas e emolumentos.
O pagamento é feito por depósito ou transferência para a conta da Universidade, no Millennium bim.
Número da Conta 320163536, NIB: 000100000032016353657

umum.education

