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Ficha de inscrição 

Dados Pessoais: Nome: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________ Data de nascimento: _______/______/_______ 
Nome/NIF a constar no recibo: ______________________________________/____________________ 
B.I. n.º: _________________ Local de emissão: ___________________ na data: ______/______/______ 
Morada: ____________________________________________________________________________
Localidade: __________________________________ Código Postal: ________________-__________ 
Telefone:_____________________________Telemóvel:______________________________________ 
E-mails (utilizar letra de imprensa):_______________________________________________________ 

Habilitações Literárias: Curso de licenciatura: _____________________________________________ 

Profissão: __________________________________________________________________________ 

Opção de pagamento/inscrição (indicar A., B., C. ou D.): ____________________________________ 
A. Pagamento de um dia para alunos – € 15
B. Pagamento de dois dias para alunos – € 30 
C. Pagamento de um dia para não-alunos – € 30
D. Pagamento de dois dias para não-alunos – € 60 

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

Juntar comprovativo da transferência bancária ou depósito efetuados (conforme opção de
pagamento  A.,  B.,  C.  ou  D.),  do  pagamento  da  inscrição  em  “Um  olhar  sobre  a
administração  da  justiça”,  IV Jornadas  Científicas  Luso-Espanholas,  com a  indicação
expressa  do  nome  do  participante,  no  valor  de__________  Euros,  no  dia  ___  de
____________ de ______, para o NIB 0033 0000 4525 9765 5380 5, IBAN PT50 00 33
0000 4525 9765 5380 5, BIC/SWIFT – BCOMPTPL (Millennium BCP), do Instituto de
História e do Pensamento Político, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

PAGAMENTO POR CHEQUE:
Junto  envio  cheque  n.º  ______________________________  da  entidade  bancária
______________________  à  ordem  de  Instituto  de  História  e  do  Pensamento  Político  da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no montante de __________ Euros (conforme

opção  de  pagamento  A.,  B.,  C.  ou  D.),  para  pagamento  da  inscrição  “Um  olhar  sobre  a

administração da justiça”, IV Jornadas Científicas Luso-Espanholas.

O  comprovativo  de  pagamento  deverá  ser  enviado  para Drª.  Cláudia  Duarte
(claudiaeliasduarte@fd.ulisboa.pt). O cheque deverá ser enviado para a seguinte morada: 
Instituto de História e do Pensamento Político, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade, Cidade Universitária, 
1649 – 014 Lisboa.

Zona reservada aos Serviços Recibo n.º: ______________(€ ______) __________________(€ _________)

de_____/_____/______
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