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EDITAL DE ABERTURA

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAcA0 PRE-ESCOLAR

ANO LETIVO 2022/2023

1. 0 presente Editai procede a abertura do processo de candidatura ao Curso de Mestrado em Educaco
Pré-Escolar, para o ano letivo 2022/2023, em funcionamento na Escoia Superior de Educaçäo de

Santarém do instituto Poiitécnico de Santarém, adiante designada ESE I iPSantarém.

2. Pubiicaco do piano de estudos do curso: Diário da Repübiica n.2 186, Despacho n.2 10617, de 23 de

setembro de 2015 (a aguardar publicaçâo do novo piano de estudos).

N9 de registo do Curso na DGES: R/A-Cr 105/2015.

N2 Processo de Acreditaco do Curso peia A3ES: PERA/2021/1401881.

3. Condicöes especIficas de ingresso no cicio de estudos, conforme previsto no Decreto-Lei n.2 79/2014,

de 14 de maio:

a) Tituiares de iicenciatura em Educaçâo Básica;

b) Aprovaço em prova de lingua portuguesa para acesso aos mestrados conferentes de habiiitaçäo

para a docéncia.

4. Formaiizacào da candidatura oniine

0
Os documentos para instruir a candidatura devem ser submetidos exciusivamente online, no sitio do

curso do mestrado, disponivei na página web da ESE I lPSantarém: www.ese.ipsantarem.rt

4.1. A candidatura deve ser instruida com os seguintes docurnentos:

a) Ficha de candidatura;

b) COpia do docurnento de identificacào;

c) Certificado de conciuso do 1.2 cicio de estudos/iicenciatura (corn grau e media final);

d) Curriculum Vitae;

e) Comprovativo de aprovacao de prova de lingua portuguesa, segundo os termos do ponto 1 do

Art.2 17. do Decreto-Lei 79/2014 e respetiva classificaçao (a prova será considerada váiida caso

tenha sido reaiizada nos üitimos 2 anos).
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4.2. Seräo consideradas provas realizadas noutras instituiçöes para 0 mesmo fim, desde que 0/a candidato/a

tenha obtido aproveitamento. Caso estas provas tenham apenas a classificaço “Aprovado/a”, sem uma

nota numericamente expressa, esta classificaçäo será convertida em 10 valores.

4.3. A candidatura e considerada válida, após a submissâo dos documentos solicitados e efetuado 0

pagamento da respetiva taxa.

5. Calendário

___________

0

*A abertura da 2. fase dependerá da existéncia de vagas sobrantes da anterior.

6. Emolumentos e propina do ano letivo

6.1. Taxa de candidatura: 35 euros (no reembolsável).

6.2. Taxa de inscriço (inclui seguro escolar) no ato da matrIcula/inscrico: 35 euros.

6.3. 0 valor da propina é de 697 euros.

6.4. Modalidades de pagamento da propina:

a) integral, no ato da matrIcula/inscricäo;

b) 10 prestaçöes mensais, iniciando-se no ato da matrIcula/inscriço.

7. Processo de seIeco e seriaco dos/as candidatos/as

7.1. Jun de selecão

Presidente: Professora Coordenadora Maria Joào Cardona.

Vogais efetivas: Professora Adjunta Neusa Branco e Professora Adjunta Helena Luls.

Vogais suplentes: Professor Adjunto Bento Cavadas, Professora Adjunta Elisabete Sequeira e Professor

Adjunto Nelson Mestrinho Lopes.
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1. Fase 2. Fase*

PerIodo de candidaturas 11 de abril a 08 de julho 08 de agosto a 19 de setembro

PubIicaço da lista provisória 12 de julho 20 de setembro

Perlodo de reclamaçöes 13 e 14 de julho 21 e 22 de setembro

PubIicaço da lista definitiva 15 de julho 23 de setembro

MatrIculas/inscricoes 18 a 22 de julho 26 a 28 de setembro

0
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7.2. Ponderaçäo dos critérios de seriacäo

Os/as candidatos/as serào seriados/as de acordo corn a pontuacào obtida na selecào.

Em caso de ernpate entre candidatos/as a ültima vaga disponIvel, admite-se o/a candidato/a que tenha a
nota rnais alta de licenciatura. Caso persista a situaço de empate, adrnite-se o/a candidato/a que
prirneiramente finalizou a sua candidatura.

Os/as candidatos/as aprovados/as que nào sejam adrnitidos/as por falta de vagas ficam corn o estatuto
de suplente, podendo ingressar no ciclo de estudos em caso de no inscricào dos/as candidatos/as
adrnitidos/as, para o ano letivo a que se reporta a candidatura.

Caso o nümero de candidatos/as admitidos/as a concurso seja inferior ao ntrnero de vagas, o jun poderá
dispensar a ordenaço dos/as candidatos/as.

8. Vagas

1 fase: 20.

2. fase: vagas sobrantes da 1. fase.

9. Formato do ciclo de estudos

0 formato do curso de Mestrado é presencial.

10. Regime do ciclo de estudos

As aulas e os estágios funcionaro em regime diurno.

Critério Ponderaço
Classificaço positiva obtida na Prova de Lingua Portuguesa 10%
Classificaco de licenciatura 60%
Análise curricular:
- Experiência profissional e/ou participacào cIvica em contextos educativos;
- Participação em programas internacionais (ERASMUS, Cursos intensivos ou outros);
- Participaçäo e/ou colaboracào em eventos de natureza cientIfica (Encontros, Jornadas
Pedagógicas, cursos de formaçäo ou outros); 30%
- Participacão em experiências de voluntariado ou organizacôes/associacoes artIsticas,
desportivas e culturais;
- Colaboracão com a ESE I IPSantarém (Projetos, organizaçäo de eventos ou outros);
- Outras formacOes académicas.
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11. Contactos para mais informacöes

Apolo a pOs-graduacöes e mestrados

Email: pgm@ese.ipsantarem.pt

Telefone: 243 309 180

Santarém, 06 de abril de 2022

A Diretora

uicQotccp

Susana Colaco
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