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CANDIDATURA AOS CURSOS TECNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS

Escola Superior Agrária de Santarém (ESA)

Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM)

Escola Superior de Educação de Santarém (ESE)

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGT)

Escola Superior de Saüde de Santarém (ESS)

ANO LETIVO 2021/2022 — ESTUDANTES INTERNACIONAIS

FASE UNICA

o presente Edital procede a abertura do processo de candidatura para Estudantes Internacionais aos Cursos

Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), para o ano letivo 2021/ 2022, em funcionamento nas Escolas do

IPSantarém, de acordo corn o Regulamento de Acesso e Ingresso nos Cursos TeSP do IPSantarém

(Despacho n.° 3550/2019 de 28 de marco alterado pelo Despacho n.° 5751/2019 de 18 de junho.)

1. Calendário de Candidatura

Acao DATA

Apresentacao da Candidatura De 28 de junho a 10 de setembro de 2021

At ixaçao da análise das candidaturas 16 de setembro de 2021

Provas de conhecimentos* 18 de setembro de 2021

Afixaçao do resultado das provas 21 de setembro de 2021

Afixaçao da lista provisória 27 de setembro de 2021

Apresentacao de Reclamaçoes 28 de setembro de 2021

Decisão sobre as Reclamacôes 29 de setembro de 2021

Afixaçao da Lista Definitiva 30 de setembro de 2021

Matricula e lnscriçao De 4 a 8 de outubro de 2021

* apenas para candidatos que não reünam as condiçoes de ingresso.
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2. Lista de cursos, vagas e areas relevantes

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

Curso Vagas Escola Area Relevante para o curso

Análises Laboratoriais 1 ESA Biobgia cu Qulmica

Cuidados Veterinários Turma ESA 1
ESA Biologia

TurmaRUNA 1

lnovaçao em Gastronomia 1 ESA Português ou Biologia ou Economia

Mecanizaçao e Tecnologia. Agraria 1 ESA Biologia

Restauracao e Seguranca alimentar Turma ESA 1
ESA Biologia

Turma ARRUDA DOS VINHOS 1

Tecnologias de Produçao Integrada em
1 ESA Biologia

HortofrutIcolas

Viticultura e Enologia Turma ESA 1
ESA Biologia

Turma ARRUDA DOS VINHOS 1

Zootecnia 1 ESA Biologia

Surfing no Treino e na Animaçao TurIstica 1 ESDRM Portugués ou Biologia ou Matemática

Acompanhamento de Crianças e Jovens 1 ESE Português

Design Digital 1 ESE Português ou História

Português ou Economia ou
Gestão de Negócios 1 ESGT

Matemática ou Geografia

Português ou Economia ou
Marketing Digital 1 ESGTS

Matemática

Redes e Sistemas lnformáticos Turma ESGTS 1

Turma ARRUDA DOS VINHOS
1

ESGT Matemática

(aguarda autorização de funcionamento)

Tecnologias e Programacao de Sistemas de
1 ESGT Matemática

I nformacao

Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 2 ESGT Matemática

Secretariado em Saüde 1 ESS Biologia e Português

ESS/
Protecao e Apoio a Pessoa ldosa 1 Biologia e Português
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IN STITUTO POLITECN ICO DE SANTAREM

0 nürnero minimo de matrIculas necessárias ao funcionamento de qualquer curso é de 15.

3. Condiçöes de acesso aos CTeSP

Podern candidatar -Se ao acesso aos Cursos TeSP do IPSantarérn, as vagas para Estudantes Internacionais os

candidatos que:

• Não tenham nacionalidade portuguesa

• Sejam titulares de qualificação que dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer diploma ou

certiticado ernitido por urna autoridade competente que ateste a aprovação num prograrna de ensino e

Ihes confira direito de se candidatar e poder ingressar no ensino Superior no pals em que foi conferido ou

de habilitação legalmente equivalente.

4. Condiçöes de ingresso nos CTeSP

As condiçöes de ingresso em cada curso técnico superior profissional tém como referencial os conhecimentos e

aptidöes correspondentes ao nivel do ensino secundário na(s) area(s) de educação e formacao relevante(s) para

cada curso, e concretizam-se pela identificaçao da(s) disciplina(s) do ensino secundário ou equivalente,

relevantes para ingresso no curso, as quais os candidatos devem ter tido aprovação.

A verificaçao das condiçöes de ingresso é efetuada pela presentacao de diploma do ensino secundário ou de

habilitaçao legalmente equivalente, corn aprovação.

Caso os candidatos não reünarn as condiçöes de ingresso, podem adquiri-las mediante aprovaçao numa

prova de conhecimentos, cujo referencial de conhecirnentos e aptidöes corresponda ao nivel do ensino

secundário na(s) area(s) relevante(s) para cada curso.

No IPSantarérn realizarn-se as provas de Biologia, Econornia, Matemática, Português e Quimica.

5. Documentos necessários a candidatura

a) Ficha de candidatura (modelo oficial);

b) Certidöes de habilitaçöes corn classificaçao discrirninada por disciplinalmódulo.
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0 documento constante na alInea b):

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

• tern que estar reconhecido pelo agente consular português local e/ou legalizado pelo sisterna de Apostila

nos termos da Convencao relativa a Supressão da Exigéncia da Legalizaçao de Atos Püblicos

Estrangeiros ou em alternativa, a certidão de equivalência ao 12.° ano de escolaridade, emitida por urn

estabelecimento de ensino secundário português, cujo original tern que ser exibido na data da matricula.

• se estiver redigido numa lingua estrangeira que não o espanhol, trances e inglês deve ser acompanhado

de traduçao para português devidamente certificada pelas autoridades competentes para o efeito.

A falta de entrega da totalidade dos documentos referidos anteriormente, após notificacao no prazo fixado,

constitui motivo de exclusão liminar da candidatura.

A prestaçao de falsas declaracOes constitui rnotivo de exclusão liminar da candidatura, ou no caso de estas

serem detetadas após a matricula, de anulação da mesma, bern como de todos os atos académicos efetuados

pelo estudante no decorrer do curso.

A candidatura será considerada completa quando concluido o preenchimento do boletirn de candidatura e

entregue toda a documentacao obrigatória, bern como o pagamento da taxa de candidatura.

0/A candidato/a poderá escoiher ate cinco cursos por ordem de preferéncia.

6. Local de entrega de candidatura

A candidatura aos Cursos TeSP ministrados nas Escolas do IPSantarém é feita através de:

a) Entrega presencial nos serviços acadérnicos da respetiva Escola durante o horário de atendimento ao püblico,

sendo que desta forma e dada a atual situaçao de pandemia, terá que ser efetuada marcacao prévia para 0

atendimento, no dia ütil anterior, por telefone ou por email (ESA, ESGTS, ESE, ESSS)

Na ESDAM não ha entrega presencial de candidaturas, ou

b) Através da plataforma online disponibilizada para o efeito, ou
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INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

c) Envio para o endereço eletrOnico de cada escola:

Escola
Endereço eletrónico Plataforma online

Superior

servicosacademicos © esa. ipsantar httjs://siesaipsantaremIDt/esalcandsweb gerall .concursos cand ab
Ag rária

em.pt ertos view

Desporto academicos@esdrm.ipsantarem.pt
https://siesdrm.ilsantarem.IDt/esdrm/candsweb cieral 1 .concursos can

d abertos view

Educaçao sa@ese.ipsantarem.pt
https://siese.ipsantarem.cit/ese/candsweb cieral 1 .concursos cand ab

ertos view

Gestão e
se rv.acad © esg. ipsantarem . pt

https://siesgt.ipsantarem.citlescit’candsweb geral 1 .concursos cand a

Tecnologia bertos view

Saüde sa © essaude.ipsantarem .pt
httos://siessaude.iosantarem.ptlessaude/candsweb eral1 .concursos cand abe

rtos view

7. Critérios de seriacao dos/as candidatos/as:

A seriacão em cada curso é efetuada de entre os candidatos que escoiham esse curso em primeira opção. Os

candidatos serão seriados pela nota de candidatura mais elevada numa escala de 0 a 20, arredondada a prirneira

casa decimal:

i) A nota de candidatura dos titulares de cursos de nIvel secundário ou equivalente é a media final do curso,

demonstrada através das certidOes de habilitaçOes.

Em situaçöes de empate, o desempate será efetuado de acordo corn os seguintes critérios:

i). Melhor classificaçao obtida em qualquer das disciplinas correspondente a(s) area(s) de educaçao a

formaçao relevante(s) para o curso. Mantendo-se o empate:

ii). Residéncia no distrito de Santarém. Mantendo-se o empate:

iii). Candidato rnais jovern.

No caso de urn candidato nao possuir certificado de habilitaçoes corn classificaçao quantitativa, da media final

de curso e/ou as disciplinas correspondentes a(s) area(s) de educação e formação relevante(s) para o curso,

será atribuIda uma classificaçao de 10 valores.
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IN STITUTO POLITECN ICO DE SANTAREM

8. Reclamaçoes

Os candidatos exciuldos ou não colocados podem apresentar reclamacao fundamentada, dirigida ao presidente

do IPSantarém, nos prazos fixados no presente Edital, que decidirá, após audição do JUn.

As reclamaçOes deverão ser enviadas exclusivamente por email para os servicos académicos da escola onde

funciona o curso a que se candidatou.

A reclamação não afeta os restantes candidatos, pelo que, se, em resultado da reclamacao, o candidato passar

a ocupar na lista seriada uma posição inferior a do nUmero de vagas, o mesmo será admitido, criando -Se para

O efeito uma vaga adicional.

9. Taxas e propinas

Taxa de candidatura ao CTeSP: 35€ (não reembolsável).

lnscnicao na prova de conhecimentos (quando aplicável): 30€ (nao reembolsável)

Taxa de inscriçao (inclui o seguro escolar) no ato da matricula: 35€.

Propina anual: 800€

10. Formato do ciclo de estudos

O formato dos cursos TeSP é presencial

11. Regime do ciclo de estudos

As aulas e os estágios são em regime diurno, corn exceção das turmas em funcionamento na localidade de

Arruda dos Vinhos que funcionarão em horário pós-laboral.

Santarém, 25 de junho de 2021

0 Presidente do Instituto Politéc de Santarém

Professor Doutor João Moutão
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