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Como se inscrever? 
  
1.º Passo 
Preencher e imprimir os seguintes formulários: 

 Formulário de Candidatura a membro que deverá ser preenchido online 
(página 2); 

 Declaração sob Compromisso de Honra Ficha de assinatura (página 3). 

 
Juntar ao processo: 

 Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão; 

 Fotografia (identificada com o nome no verso);  

 Certificados de Habilitações autenticados (obrigatório), com a descrição 

das unidades curriculares, data de conclusão e respetiva nota (no caso de 

Mestrado 2.º Ciclo é também obrigatória a apresentação do certificado 

de 1.º Ciclo); 

 Documentos de informação curricular que o candidato considere 

relevante para a sua avaliação. (via email ou entrega/envio de CD). 

Nota: 
A informação curricular disponibilizada é facultativa. A avaliação curricular é 
feita com base na informação curricular entregue. O candidato deverá 
apresentar toda a documentação importante para permitir uma avaliação o mais 
completa possível. 
 
 
2.º Passo 
A documentação impressa e devidamente preenchida deverá ser entregue na 
Sede Regional ou na Delegação Distrital da Região. Em alternativa pode enviar a 
respetiva documentação através de CTT. 

A Ordem dos Engenheiros 

É a associação pública representativa dos diplomados em cursos de engenharia 
que exercem a profissão de engenheiro. 

A Ordem dos Engenheiros tem como propósito fundamental contribuir para o 
progresso da engenharia, estimulando os esforços dos seus associados nos 
domínios científico, profissional e social, bem como o cumprimento das regras de 
ética profissional.  

A Ordem dos Engenheiros tem as seguintes categorias de Membro: Membro 
Efetivo, Membro Estagiário, Membro Honorário, Membro Estudante, Membro 
Correspondente e Membro Coletivo.  

  
 

Formulário de Candidatura 
a Membro 

Obrigatoriedade de inscrição como 
Membro 

 
O exercício da profissão de Engenheiro 

implica, por lei, a inscrição na Ordem dos 
Engenheiros. 

 

Atribuições da 
Ordem dos Engenheiros 

 
Atribuição do título de Engenheiro e 
regulação do exercício da profissão; 

 
Defesa dos interesses, direitos e 

prerrogativas dos Engenheiros e proteger o 
respetivo título e a profissão; 

 
Defesa da função social, dignidade e 

prestígio da profissão e valorizar a respetiva 
qualificação profissional; 

 
Fomento do desenvolvimento do ensino da 

Engenharia; 
 

Promoção da cooperação e solidariedade 
entre os Engenheiros; 

 
Exercício de ação disciplinar sobre os 

Engenheiros. 

 

Benefícios dos Membros 
 

Participação nas atividades técnico-
profissionais, ações de formação e outras 
iniciativas da Ordem dos Engenheiros com 

condições vantajosas; 
 

Seguro de Responsabilidade Civil 
Profissional; 

 
Envio gratuito da Revista da Ordem dos 

Engenheiros “INGENIUM”e acesso à versão 
online das edições anteriores; 

 
Área reservada no Portal da Ordem dos 
Engenheiros com serviços exclusivos aos 

membros (legislação online, documentação 
diversa, desconto de 20% em todas as 

publicações da Ordem dos Engenheiros,…); 
 

Bolsa de Emprego com a candidatura às 
ofertas de emprego exclusiva a membros da 

OE  
 

Acesso ao Guia de Regalias (a OE tem vários 
protocolos com diversas instituições e 
empresas portuguesas, que permitem 

conceder benefícios diversos aos 
engenheiros); 

 
Informação jurídica aos membros em 

matérias de exercício profissional. 
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(A preencher pelos Serviços das Regiões/Secções Regionais) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formulário de 
Candidatura a Membro 

Número de Registo 
 
__  -  __  __  __  __  __  

 

Lista de documentação recebida: 
�  Formulário de candidatura correctamente preenchido 
�  Declaração de compromisso de veracidade da 
informação curricular 
� Certificados de Habilitações autenticados 
� Fotocópia BI e NIF ou C.C                  � Fotografia   
 �  Verificação qualitativa dos elementos curriculares 
apresentados: 
            �  Via electrónica  
            �  CD 
 
O(a) funcionário(a): 
 

 

FOTO 
 (não são aceites 

fotocópias) 

Data de Recepção: 
 
____/____/___________ 

 

Pagamento da taxa de 
candidatura (80 €) : 
� Presencial 
� MB 
� Cheque 
 
Recibo: 
� Entregue no momento 
� Enviar por via CTT 

 

  

 

 
(A preencher pelo candidato) 

Identificação 

Região onde efectua a sua candidatura: 

Nome Completo: 

N.º C. Cidadão ou B.I. N.º de Contribuinte: Data de nascimento: Natural de (concelho ou país): Nacionalidade: 

Morada (para correspondência): 
 
 
Código Postal:                        Localidade: 

 

Telefone: Telemóvel:  Endereço electrónico: 
 

 
 Designação do curso Estabelecimento de Ensino Data de 

Finalização 

Licenciatura    

Mestrado 2.º Ciclo    

Mestrado Integrado    

      
Identificação da Candidatura:  
 

 
Especialidade pretendida: 
 

     Assinatura  
O abaixo-assinado declara que tomou conhecimento de que uma imagem da sua assinatura será guardada no respectivo registo de membro 
na base de dados da Ordem dos Engenheiros e que poderá ser utilizada no cartão de membro.  
Local: 
 
____________________ 
Data: 
 
____/____/___________ 

Assinatura: 
(Não ultrapassar 
os limites do 
rectângulo) 

 
 

 

 

Envio para o Gabinete de Admissão e Qualificação 
 Data de Envio: 

 
____/____/_______ 

 
O(a) funcionário(a): 

Doutoramento    

Outros    

Grau académico mais elevado   

  

             Código do Curso  Código do Estabelecimento de Ensino

     ____   ____   ____  ____                                           ____   ____  ____   ____            

sandraalmeida
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Declaração sob Compromisso de Honra 
 

 

EU ___________________________________________________________________Licenciado/Mestre/Doutor (riscar o 

que não interessar) em Engenharia, portador do BI/Cartão de Cidadão n.º ___________________, DECLARO POR MINHA 

HONRA, que SÃO VERDADEIRAS, todas as informações e descrições contidas nos documentos por mim apresentados 

para a inscrição como Membro da Ordem dos Engenheiros, correspondendo integralmente ao meu percurso académico 

e profissional. 

 

Elementos curriculares entregues:  

 Certificados de habilitações comprovativos da finalização dos ciclos de estudos em engenharia com indicação da 

respetiva nota final e incluindo a lista das disciplinas frequentadas com indicação do docente responsável, respetivas 

notas e períodos letivos da frequência (entregar cópia autenticada); 

 Conteúdos programáticos das disciplinas frequentadas; 

 Cópia de relatórios de estágios curriculares frequentados, de projetos efetuados e de dissertações curriculares; 

 Outra informação comprovada relativa a formação adicional adquirida; 

 Outra informação comprovada relativa a atividade profissional em engenharia; 

 Outra (discriminar)________________________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(local e data) ________________/___/__________/20__ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura conforme o BI/Cartão de Cidadão) 

  

Formulário de Candidatura a Membro 

Declaração sob Compromisso de Honra  
 


	topmostSubform[0]: 
	Page2[0]: 
	Seleccionar_Regiões[0]: [REGIÃO SUL]
	Nome_Completo[0]: 
	N_C_Cidadão_ou_BI[0]: 
	N_de_Contribuinte[0]: 
	Data_de_nascimento[0]: 
	Natural_de_concelho_ou_país[0]: 
	Nacionalidade[0]: 
	Morada_para_correspondência_Código_Postal_Localidade[0]: 
	TextField1[0]: 
	Código_Postal[0]: 
	Telefone[0]: 
	Telemóvel[0]: 
	email[0]: 
	Designação_do_cursoLicenciatura_E1_E2_E3[0]: 
	Estabelecimento_de_EnsinoLicenciatura_E1_E2_E3[0]: 
	Designação_do_cursoMestrado_2_Ciclo_E2_E3[0]: 
	Estabelecimento_de_EnsinoMestrado_2_Ciclo_E2_E3[0]: 
	Designação_do_cursoMestrado_Integrado_E2_E3[0]: 
	Estabelecimento_de_EnsinoMestrado_Integrado_E2_E3[0]: 
	Designação_do_cursoDoutoramento_E3[0]: 
	Estabelecimento_de_EnsinoDoutoramento_E3[0]: 
	data_de_finalização_do_curso[0]: 
	DropDownList1[0]: []
	DecimalField1[0]: 
	DecimalField1[1]: 
	DropDownList1[1]: [N1]
	DropDownList2[0]: []
	Designação_do_cursoDoutoramento_E3[1]: 
	Estabelecimento_de_EnsinoDoutoramento_E3[1]: 
	data_de_finalização_do_curso[1]: 
	data_de_finalização_do_curso[2]: 
	data_de_finalização_do_curso[3]: 
	data_de_finalização_do_curso[4]: 
	PrintButton1[0]: 




