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MESTRADO EM CONTABILIDfrJ Moutâ
1. 0 presente Edital procede a
E FINANçAS, em funcionamento na Escola Superior de Gestáo e Tecnologia do Institw$cIsde,l(
Politécnico de Santarém, adiante ESGT-l PSantarém.
abertura do concurso para 0

2. Ao concurso aplica-se o Regulamento dos Mestrados do Instituto Politécnico do Santarém,
em:
disponIvel
-do-Instituto
O Aprova-o-ReciulamL
upioads/2O2O/O7JDR
Politecnico-de-Santarém.pdt

3. coNDlcôEs DE ACESSO
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em Contabilidacie e
Financas:
(a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
(b) Titulares de urn grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de urn 10
Cicto de estudos organizado de acordo corn os princIpios do Processo de Bolonha por urn
Estado aderente a este processo;
(c) Titulares de urn grau académico superior estrangeiro quo seja reconhecido corno
satistazendo Os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Cientlfico (CTC) da
ESGT-l PSantarém;
(d) Detentores de urn curriculo escolar, cientifico ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conseiho Técnico
Cientifico da ESGT-lPSantarém;
(e) Estudantes que estejam em fase de conclusão do curso de licenciatura na area de
formaçao ou area afim e que declarem esse facto na candidatura. (As candidaturas
apresentadas nos termos desta alinea são consideradas para eteitos de admissão e
seriacão na data em que se verificar a condicao).
4. coNDIçôEs ESPECIFICAS DE INGRESSO:
(a) Licenciados em areas cientIficas do Contabilidade ou de Financas ou areas cientiticas
afins;
(b) Licenciados em outras areas cientificas e que exercam ou tenham exercido, funcoes no
âmbito das areas de Contabilidade ou de Finanças;
(c) Para as candidatos internacionais, dominio independente cia lingua em que o ensino e
ministrado (portuguesa). A verificaçâo desta coridicao é efetuada através de:
i) uma entrevista realizada pelo jun de seleçao e seriação, corn caráter eliminatório;
ii) uma prova escrita de lingua portuguesa, corn caráter eliminatOrio.

5. COORDENADORA DO CURSO: Prof.a Doutora Maria Goreti do Jesus Dâmaso
6. CARGA HORARIA E REGIME DE FUNCIONAMENTO DO CICLO DE ESTUDOS
A duração normal do curso é de dois anos letivos a que corresponde urn total de 120 ECTS.
Idioma do curso: portugués.

As aulas decorrerâo em formato presencial. Caso a situação sanitária do pals a imponha, algumas
sessôes poderão ocorrer corn recurso a plataformas tecnolOgicas de ensino a distância.
0 infcio das aulas está previsto para o início do mês de outubro de 2022, funcionando a
sexta-feira em regime pOs-Iaboral e durante o dia de sábado.
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7. DIPLOMAS:
Mestrado em Contabilidade e Finanças.
Curso de especiahzação em Contabilidade e Financas (conclusão cJa parte letiva do curso, 60
ECTS).
8. VAGAS
30 (trinta) vagas, das quais 5 (cinco) para Estudantes internacionais.
Nümero mmnimo de alunos para funcionamento do curso: 15 (quinze).
9. TAXAS E PROPINA
Taxa de candidatura: 35 Euros;
Taxa de inscrição e seguro escolar: 35 Euros;
Propina: 1000 Euros/ano;
Estudantes internacionais: 1500 Euros/ano.
da propina pode ser pago ate 10 prestaçoes mensais, sendo a primeira no ato da
valor
0
matricula.
10. PROCESSO DE CANDIDATURA
A candidatura é efetuada exciusivamente on-line através da plataforma de gestão académica
SIGARRA
A candidatura é instrulda com os seguintes documentos:
(a) Curriculum Vitae;
(b) Certificados de todas as habilitaçöes corn as respetivas classificaçaes;
(c) Em caso de dUvida o jun pode solicitar os comprovativos de outras formaçoes
apresentadas.
11. CALENDARIO DE CANDIDATURA:
1 FASE
Candidaturas: de 7 de marco a 09 de junho de 2022;
Entrevistas e provas aos candidatos estrangeiros: de 20 a 24 junho de 2022;
Deliberação do CTC sobre candidatos ao abnigo das aimneas (C) e (d) das condiçöes de acesso: de
27a3odejunhode2o22;
Publicação da lista de candidatos admitidos e excluIdos: 5 de julho de 2022;
Publicacão da lista ordenada dos candidatos selecionados (provisOria): 5 de juiho de 2022;
Perlodo de reclamação: 6 a 8 de juiho de 2022;
Homologação da lista ordenada dos candidatos: 12 de juiho de 2022;
Publicação da lista ordenada dos candidatos selecionados (del initiva): 12 de juiho de 2022;
MatrIcula e Inscrição: de 14 a 29 de juiho de 2022.
2 FASE
Apenas para candidatos corn residência num dos Estados-membros da União Europeia:
Candidaturas: de 01 de agosto a 09 de setembro de 2022;
Entrevistas e provas aos candidatos estrangeiros: 14 e 15 setembro de 2022;
Deliberaçao do CTC sobre candidatos ao abrigo das alIneas (c) e (d) das condiçöes de acesso: de
19 a 21 de setembro de 2022;
Publicação da lista de candidatos admitidos e excluldos: 23 de setembro de 2022;
Publicação da lista ordenada dos candidatos selecionados (provisória): 23 de setembro de 2022;
Perlodo de reclarnacão: de 26 a 27 de setembro de 2022;
Homologaçao da lista orderiada dos candidatos: 29 de setembro de 2022;
Publicacão da lista ordenada dos candidatos selecionados (definitiva): 29 de setembro de 2022;
MatrIcula e lnscricao: de 3 a 7 de outubro de 2022.
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A 2a fase de candidaturas so terá lugar caso não venham a ser preenchidas todas as vagas da 1 •a
fase.

12. CRITERIOS DE SELEçAO E sERIAçA0
Os candidatos serão selecionados tendo em conta a seguinte fOrmula: CF=(A+B+C)/3,
arredondada ate as centésimas, sendo:
CF, a Classificaçao final;
A, a Classificaçao do grau académico, sendo A= A1+A2
Al, a Titularidade do grau de licenciatura em dominio considerado relevante para o Mestrado em
Contabilidade e Finanças, que será valorada do seguinte modo:
(a) se o curso for na area da Contabilidade ou Financas, 10 (dez) pontos;
(b) se o curso for em areas afins a Contabilidade e Finanças, 8 (oito) pontos;
(c) se curso não for nurna area do relevância do mestrado, mas a experiência profissional
considerada relevante para o ciclo de estudos, 4 (quatro) pontos.
A2, a Media final de Licenciatura, que serã valorada do seguinte modo:
(a) de 19 a 20 valores, 10 (dez) pontos;
(b) de 17 a 18 valores, 8 (oito) pontos;
(c) de 14 a 16 valores, 6 (seis) pontos;
(d) de 10 a 13 valores, 2 (dois) pontos.
B, Curriculo académico, que será valorado do seguinte modo:
(a) Doutoramento, 20 (vinte) pontos;
(b) Mestrado, 10 (dez) pontos;
(c) POs-graduaçao, 8 (oito) pontos;
(d) Frequência de pós-graduação, 6 (seis) pontos;
(e) Cursos de Indole profissionalizante ministrados por entidades credenciadas, relevantes
para o mestrado, 2 (dois) pontos.
C, Experiência profissiona) rias areas do curso, que será valorada do seguinte modo:
(a) mais do 5 anos, em funçOes relacionadas corn o curso, 20 (vinte) pontos;
(b) entre 2 e 5 anos, em funçaes relacionadas corn o curso, 16 (dezasseis) pontos;
(C) mais de 5 anos, em funçöes riao relacionadas corn o curso, 14 (catorze) pontos;
(d) entre 2 e 5 anos, em funçöes nao relacionadas corn a curso, 12 (doze) pontos;
(e) entre 6 meses e menos de 2 anos, em funçaes relacionadas corn o curso, 10 (dez)
pontos.
Em caso de empate, são estabelecidos os seguintes critérios:
(a) em primeiro lugar, a classificacão mais alta de licenciatura;
(b) em segundo lugar, o nUmero de anos de experiência profissional em funcoes relacionadas
corn o curso.
No caso de a empate persistir, o Jun convocará Os candidatos para entrevista, a jim do avaliar os
interesses e motivacoes para a frequência do mestrado, que será valorada do seguinte modo: (a)
muito favorável, 20 (vinte) pontos; (b) favorãvel, 14 (catorze) pontos; (c) pouco favorével, 10 (dez)
pontos.

13. JURI DE sELEçA0 E sERIAçA0:
Presidente: Prof. Adjurita Maria Goreti de Jesus Dâmaso
Vogais: Prof. Adjunta Adniana Rodrigues Silva
Prof. Adjunto João Paulo Correia TeodOsio
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