
 

VICE-REITORIA PARA A ÁREA ACADÉMICA E VIDA ESTUDANTIL 

COMISSÃO DOS EXAMES DE ACESSO 2017 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

1. Original do Certificado de habilitações (curso médio ou pré-universitário) com 

notas descriminadas de todas as disciplinas e anos, acompanhada de uma 

fotocópia que ficará arquivada, depois de conferida a sua autenticidade, a 

partir do original. 

2. Original do B.I. ou Passaporte (para candidatos estrangeiros ou angolanos que 

vivem no estrangeiro), acompanhado de uma cópia que ficará arquivada, depois 

de conferida a sua autenticidade a partir do original. 

3. Declaração de serviço para os candidatos trabalhadores, militares ou polícias. 

4. Atestado da situação militar regularizada, para os candidatos em idade militar. 

5. Duas fotografias tipo passe, recentes. 

6. Para  os candidatos na condição de antigos combatentes e deficientes de guerra e 

de seus respectivos descendentes até ao 1º grau e os descendentes de 

combatentes tombados ou perecidos até ao 1º grau, além dos documentos acima 

referidos, devem apresentar: 

a) Fotocópia do cartão de identificação; 

b) Declaração emitida pelos serviços competentes dos Antigos Combatentes e 

Veteranos de Guerra da localidade onde o beneficiário está recenseado e 

controlado. 

7. Documento que comprova ser estrangeiro proveniente de um país da SADC ou 

dos PALOP, para candidatos nessa condição. 

8. Documento que comprova ser da categoria das representações Municipais, para 

candidatos nessa condição. 

 

 

 

 



9. Comprovativo de pagamento de 3.500,00 Kz, para cada uma das opções em que 

se inscreve o candidato, obtido nos seguintes bancos: 

Candidatos aos 
cursos oferecidos 
pelo (a): 

Banco, conta e IBAN 

Faculdade de Direito Regular: BFA. Conta: 4913-01930-002 
IBAN: AO06.0006.0000.0491.3019.3020.8 

Pós-Laboral: BFA. Conta: 4913-01930-003 
IBAN: AO06.0006.0000.0491.3019.3030.5 

Faculdade de 
Economia 

Regular: ATLANTICO. Conta: 3343568 10 002 
IBAN: AO06.0055.0000.0334.3568.1027.0 

Pós-Laboral:  ATLANTICO. Conta: 3343568 10 003 
IBAN: AO06.0055.0000.0334.3568.1036.7 

Faculdade de 
Medicina 

Banco: BIC, conta: 46236207;  

IBAN: AO06. 0051.0000.4623.6207.1013.9 

Instituto Superior 
Politécnico da Huíla 
(ISPH) 

Regular: BFA.  conta: 10853465530001; 

IBAN: AO06.0006.0000.0853.4655.3012.8 

Pós-Laboral: BFA, conta: 10853465530002; 
IBAN: A006.0006.0000.0853.4655.3022.5 

Escola Superior 
Politécnica do 
Namibe (ESPtN) 

Regular: Standard Bank, conta:1000164454/AO, 
IBAN: AO06.0060.0119.0100.0164.4548.2 

Pós-Laboral: A mesma conta bancária referenciada acima. 

Escola Superior 
Pedagógica do 
Namibe (ESPdN) 

Regular:  B.C.I, conta: 1343003910001; 
IBAN: A006.0005.0000.1343.0039.1019.7 

Pós-Laboral: A mesma conta bancária acima referida 

 

 


