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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 2022/2023 - 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 2022/ 2023, em funcionamento nas Escoas do

IPSantarém, de acordo corn o Regularnento 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 dejunho.)

1. Calendário de Candidatura

Acao DATA

Apresentaçao da Candidatura De 15 de marco a 11 de maio 2022

Afixaçao da análise das candidaturas 18 de maio de 2022

Provas do conhecimentos *

21 do malo de 2022

Afixacao do resultado das provas 27 de maio de 2022

Afixaçao da lista provisória 31 de maio de 2022

Apresentaçao de ReclamaçOes 1 de junho de 2022

Decisão sobre as ReclamaçOes 3 de junho de 2022

Afixaçao da Lista Defiriitiva 9 do junho de 2022

Matricula e lnscrição Do 13 a 17 do junho do 2022

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

Area Relevante
Escola Curso Turma Vagas para_0_curso

Análises Laboratoriais SANTAREM 1 Biologia ou Quimica

SANTAREM 1
Cuidados Veterinários Biologia

RUNA 1

Mecanização e Tecnologia. Agraria SANTAREM 1 Biologia

SANTAREM 1
Restauração e Segurança. Alimentar Biologia ou Qulmica

ESA ARRUDA DOS VINHOS 1

Tecnologias de Producao Integrada em SANTAREM 1 Biologia
Hortofrutcolas

SANTAREM 1
Viticultura e Enologia Biologia

ARRUDADOSVINHOS 1

Zootecnia SANTAREM 1 Biologia

RIO MAIOR 1 Português ou Biologia
ESDRM Surfing no Treino e na Animaçao TurIstica

ERICEIRA 1 OU Matemática

Acompanhamento de Crianças e Jovens SANTAREM 1 Português
ESE

Design Digital SANTAREM 1 Português ou História

SANTAREM 4 Portuguêsou
Economia ou

Gestão de NegOcios Matemática ou
AMADORA 4

Geografia

Português ou
Marketing Digital SANTAREM 3 Economia ou

Matemática
ESGT SANTAREM 3

Redes e Sistemas lnformáticos AMADORA 3 Matemãtica

ARRUDA DOS VINHOS 3

Tecnologias e Programaçao de Sistemas de SANTAREM
Matemática

lnformacao VILA FRANCA DE XIRA 3

Tecnologias Web e Dispositivos Móveis SANTAREM 3 Matemática

Apoio Domiciliário SANTAREM 1 Biologia
ESS

Secretariado em Sade SANTAREM 1 Biologia e Português

ESS! ESE Proteçao e Apoio a Pessoa ldosa SANTAREM 1 Biologia e Português

o nümero mInimo de matrIculas necessárias ao funcionamento de qualquer curso é de 15.
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3. Condicöes de acesso aos CTeSP

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

candidatos que:

• Não tenham nacionalidade portuguesa

• Sejam titulares de qualificacao que dé acesso ao ensino superior, entendida como qualquer diploma ou

certificado emitido 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 flO pals em que foi conferido ou

de habilitacao legalmente equivalente.

4. Condicöes de ingresso nos CTeSP

As condiçoes de ingresso em cada curso técnico superior profissional tern como referencial os conhecimentos e

aptidöes correspondentes ao nivel do ensino secundário na(s) area(s) de educacao e formação 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 condicoes de ingresso é efetuada pela presentaçao de diploma do ensino secundário ou de

habilitacao legalmente equivalente, corn aprovação.

Caso os candidatos não reünam as condiçöes de ingresso, podem adquiri-las rnediante aprovação numa

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

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

No IPSantarém realizam-se as provas de Biologia, Economia, Matemática, Português e Quimica.

5. Documentos necessários a candidatura

a) Ficha de candidatura (modelo oficial);

b) Certidöes de habilitaçOes corn classificaçao discriminada por disciplinalmódulo.

0 documento constante na almnea b):

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

nos termos da Convencao relativa a Supressão da Exigência da Legalização de Atos PUblicos

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

estabelecimento de ensino secundário português, cujo original tern que ser exibido na data da rnatrlcula.
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• se estiver redigido numa lingua estrangeira que não o espanhol, frances e inglés deve ser acompanhado

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

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

constitui motivo de exclusão liminar da candidatura.

A prestaçao de falsas declaraçOes constitui motivo de exclusão liminar da candidatura, ou no caso de estas

serern detetadas após a matricula, de anulação da mesma, bern como de todos os atos acadérnicos efetuados

pelo estudante no decorrer do curso.

A candidatura será considerada completa quando concluIdo o preenchirnento do boletim de candidatura e

entregue toda a documentaçao obrigatoria, bern como o pagarnento da taxa de candidatura.

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

6. Local de entrega de carididatura

A candidatura aos Cursos TeSP ministrados nas Escolas do IPSantarérn é feita online através da plataforma de
gestao académica:
https://acadernicos.ipsantarem.pt/CANDSWEB GERAL1 .CONCURSOS CAND ABERTOS VIEW?p grau ac
ademico sipla=TESP

Para mais informacoes poderá enviar email para o endereco eletránico de cada escola:

Escola Superior Endereço eletrónico

Agrária academicos @ esa.ipsantarem.pt

Desporto academicos@esdrrn.ipsantarem.pt

Educacao sa@ese.ipsantarern.pt

Gestão e Tecnologia serv.acad@esg.ipsantarem.pt

Saüde acadernico @ essaude.ipsantarem.pt
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A seriação 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 primeira

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 certidöes de habilitaçoes.

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

I). Meihor classificaçao obtida em qualquer das disciplinas correspondente a(s) area(s) de educação e

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

ii). Residência no distrito de Santarém. Mantendo-se o ernpate:

iii). Candidato mais jovem.

No caso de urn candidato não possuir certificado de habilitaçOes corn classificacao quantitativa, da media final

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

será atribulda urna classificação de 10 valores.

8. Reclamacoes

Os candidatos excluldos ou não colocados podem apresentar reclarnação fundarnentada, dirigida ao presidente

do IPSantarém, nos prazos fixados no presente Edital, que decidirá, apOs audiçao do Jun.

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

funciona o curso a que se candidatou.

A reclarnação 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 nürnero de vagas, o mesmo será admitido, criando -Se para

o efeito urna vaga adicional.

9. Taxas e propinas

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

lnscrição na prova de conhecimentos (quando aplicável): 30€ (não reernbolsável)

Taxa de inscrição (inclui o seguro escolar) no ato da matrIcula: 35€.

Propina anual: 800€
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7. Critérios de seriação dos/as candidatos/as:
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10. Formato do ciclo de estudos

o formato dos cursos TeSP é presencial

11. Regime do ciclo de estudos

As aulas e as estagios são em regime diurno, com exceção das turmas em funcionamento nas localidades de

Amadora, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira que funcionarão em horário pós-laboral.

Santarém, 14 de marco de 2022

,4
A Vice Presidente d9)I9Øttuto Politecntco de Santarem

Professora DoutoraSóhia Seixas
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