
 

 

Declaração de Conhecimento da Língua Portuguesa 

(Ponto 7.6 do Edital do Concurso) 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________ (nome completo), 

declaro, à presente data, e sob compromisso de honra que, por não possuir o nível exigido de 

domínio independente da língua portuguesa (nível B2), conforme o ponto 7.6 do Edital do 

concurso:  

☒ comprometo-me a frequentar uma formação de língua portuguesa em simultâneo com a 

frequência do 1.º ano do curso de licenciatura/graduação em que me inscrevo.  

☒ comprometo-me a realizar o exame de língua portuguesa que me permita obter o 

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE). 

Mais declaro que tomei conhecimento que, conforme consta dos pontos 7.6 e 7.7 do Edital do 

concurso:  

a) A frequência deste curso tem um custo adicional se o mesmo for frequentado no 

Politécnico de Viseu;  

b) A realização do exame de língua portuguesa que permite obter o DEPLE implica o 

pagamento das despesas inerentes; 

c) Caso não tenha atingido o nível B2, não poderei renovar a minha inscrição no Politécnico 

de Viseu até comprovar a obtenção desse nível.  

 

Data: ______, ________________ / ______ (dia/mês/ano) 

 

 

____________________________________________________ 
(assinatura conforme documento de identificação) 



Declaration of Knowledge of the Portuguese Language 

(Point 7.6 of the Public Notice) 

I, the undersigned, ___________________________________________________ (full name), 

hereby declare that, until this date, and under on my word of honor, because I do not have the 

required level of the Portuguese language (level B2), according to point 7.6 of the Public Notice: 

☒ I commit to undertake a Portuguese language course while attending the 1st year of the

bachelor degree in which I am enrolling.

☒ I commit to undertake the Portuguese language exam that allows me to obtain the

Elementary Diploma of Portuguese as a Foreign Language (DEPLE).

I also declare that I am aware that, according to points 7.6 and 7.7 of the Public Notice: 

a) The attendance of the Portuguese language course in the Polytechnic of Viseu has an

additional cost; 

b) The accomplishment of the Portuguese language exam that allows to obtain the DEPLE

implies the payment of the inherent expenses; 

c) If the B2 level is not achieved, I cannot renew the enrollment in the Polytechnic of Viseu

until I showed that I reached that level. 

Date: ______/ ________________ / ______ (day/month/year) 

____________________________________________________ 

(signature according to identification document) 
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