
Primeiro e Último Nome
Sua Morada Completa
Número de Telemóvel
Seu Endereço de E-mail

Nome da empresa
Primeiro e último nome do destinatário

Morada completa da empresa

Assunto: Candidatura ao Mestrado de: nome do mestrado em questão

Ao conhecimento de (primeiro e último nome do destinatário desta carta),

Nunca estive tão motivada(o) como estou agora para completar o meu curso com o 
mestrado de (nome do mestrado que deseja), pois vai ser uma excelente mais 
valia para mim enquanto (nome da sua profissão) e para os meus futuros clientes, 
pois terão toda a ajuda que realmente precisam e merecem por parte de uma 
pessoa mais bem informada e com uma formação mais completa.

Com esta formação eu pretendo adquirir novos conhecimentos que vão ser muito 
importantes para o meu futuro, tais como:

◦ Conhecimento número 1;
◦ Conhecimento número 2;
◦ Conhecimento número 3.

Através desses novos conhecimentos vou conseguir consolidar a minha carreira 
profissional e consolidar ainda todos os meus conhecimentos e o meu futuro.

Toda a minha vida trabalhei para ser uma pessoa melhor, uma pessoa com 
grandes conhecimentos e que realmente fizesse a diferença enquanto ser humano, 
é por isso que pretendo fazer este mestrado, para realizar este meu sonho.

Através do vosso mestrado serei capaz de fechar o capítulo de aprendizagem da 
minha vida (não de forma completa) e iniciar uma nova fase, a fase em que 
começo a trabalhar com todas as minhas forças para conseguir ter uma vida boa e 
estável e também para conseguir ajudar os outros.

Esta é uma grande oportunidade que eu gostava muito de ter, pois vai-me permitir 
progredir ainda mais na minha carreira profissional.

Sou uma pessoa extremamente motivada, com força e vontade de trabalhar a 
aprender. Tenho um excelente espírito de equipa e não tenho medo dos desafios 
que a vida me coloca à frente, principalmente no que diz respeito ao campo 
profissional.



Anseio por novos conhecimentos, novos desafios e até mesmo por novos 
problemas profissionais que tornem a minha vida mais interessante!

Encaro este mestrado como uma porta de entrada para uma nova fase da minha 
vida, uma fase onde terei todas as oportunidades que sempre procurei e que me 
vão permitir alcançar todos os meus sonhos e desejos.

A minha vontade de entrar neste mestrado é maior que tudo aquilo que já senti, 
sendo esta carta a única coisa que nos separa. Espero verdadeiramente conseguir 
agarrar esta oportunidade e tornar ela uma das mais bem aproveitadas de sempre.

Cordialmente,

( Seu primeiro e último nome )


