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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 Sade de Santarém (ESS)

ANO LETIVO 2022/2023 — 2 FASE

o presente Edital procede a abertura do processo de candidatura aos Cursos Técnicos Superiores

Profissionais (TeSP), para o ano etivo 2022/2023, em funcionarnento nas Escolas do IPSantarérn, 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 fl.0 5751/2019 de 18 de junho.)

1. Calendãrio do Candidatura

AcAo DATA

Apresentaçao da Candidatura De 12 de setembro a 19 de setembro de

2022

Afixaçao da análise das candidaturas 21 de setembro de 2022

Provas de conhecirnentos* 24 de seternbro de 2022

Afixacao do resultado das provas 27 de seternbro de 2022

At ixação da lista provisória 28 de setembro de 2022

Apresentacão de Reclarnaçöes 29 de seternbro de 2022

Decisão sobre as Reclarnaçoes 30 de seternbro de 2022

Afixaçao da Lista Definitiva 4 de outubro de 2022

MatrIcula e Inscriçao De 4 de outubro a 7 de outubro

* apenas para candidatos que nao reünam as condiçöes de ingresso.
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2. Lista de cursos e areas relevantes

Area Relevante para o
Escola Curso Turma curso

Análises Laboratoriais SANTAREM Biologia ou Quimica

Cuidados Veterinários RUNA Biologia
ESA

Mecanizacao e Tecnologia. Agraria SANTAREM Biologia

Viticultura e Enologia SANTAREM Biologia

RIO MAIOR Português ou Biologia ou
ESDRM Surfing no Treino e na Animacao Turistica

ERICEIRA Matemática

Acompanhamento de Crianças e Jovens LOURES Portugues
ESE

Design Digital SANTAREM Portuguès ou História
Português ou Economia ou

Gestão de Negócios SANTAREM Matemática ou Geografia
SANTAREM Português ou Economia ou

Marketing Digital Matemática
ESGT Redes e Sistemas lnformáticos SANTAREM Matemática

Tecnologias e Programaçao de Sistemas de SANTAREM
Matemática

lnformação VILA FRANCA DE XIRA

Tecnologias Web e Dispositivos MOveis SANTAREM Matemática

Apoio Domiciliário SANTAREM Biologia
ESS

Secretariado em Saüde SANTARM Biologia e Português

ESS/ ESE Proteçao e Apoio a Pessoa Idosa SANTAREM Biologia e Português

A determinacao do numero de vagas da 2 fase do concurso fica condicionada ao resultado final dos

candidatos a ia fase.

0 nümero minimo de matrIculas necessárias ao funcionamento de qualquer curso e de 15.

3. Condiçöes de acesso aos CTeSP

Podem candidatar -Se ao acesso aos Cursos TeSP do IPSantarém:

a) Contingente 1: titulares do ensino secundário ou equivalente ministrado em estabelecimentos de ensino da

rede IPSantarém.

b) Contingente 2: titulares do ensino secundário ou equivalente ministrados em estabelecimentos de ensino não

pertencentes a rede.

c) Contingente 3: titulares das provas M23, realizadas para o curso em causa, nos termos do Decreto-Lei n.°

64/2006, de 21 de marco na sua redação atual.

Complexo Andaluz — Moinho do Fau — Apartado 279 — 2001-904 SANTAREM

Tel.: 351 243309520— Fax: 243309539— E-mail: ceral@ipsantarem.— URL: www.iosantarem.pt

Mod.04.R01-22-10-2021 Pãgina 2 de 6



Homologo

• POLITftNICO
DE SANTAREM

d) Contingente 4: titulares de CET, TeSP ou de curso superior.

4. Condiçöes de ingresso nos CTeSP

As condiçöes de ingresso em cada curso técnico superior profissional tern corno 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 concretizarn-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 verificação das condiçoes de ingresso é efetuada nos seguintes termos:

a) Candidatos dos contingentes 1 e 2: através da apresentacão de diploma do ensino secundário ou de

habilitacao legalmente equivalente, corn aprovação na(s) disciplina(s) correspondente(s) a(s) area(s) de

educação e formacao relevante(s) do curso;

b) Candidatos do contingente 3: através da apresentação de documentação do estabelecimento de ensino

superior onde as provas foram realizadas, que as discrirnine e esclareça o seu conteüdo, bern corno a respetiva

classificacao corn aprovação na(s) disciplina(s) correspondente(s) a(s) area(s) de educaçao e forrnaçao

relevante(s) do curso;

c) Candidatos do contingente 4: através da apresentaçao de diploma que cornprove a titularidade da habilitaçao.

Caso os candidatos não reünarn as condiçães de ingresso, podern adquiri-las rnediante aprovação nurna

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 realizarn-se as provas de Biologia,

Econornia, Matemática, Português e Quimica.

5. Documentos necessários a candidatura

a) Ficha de candidatura (rnodelo oficial);

b) Atestado de residéncia, apenas no caso esta se situar no distrito de Santarérn;

c) Certidöes de habilitacoes corn classificação discrirninada por disciplinalrnOdulo.

d) Para candidatos corn deficiência, atestado medico de incapacidade rnultiuso ernitido nos terrnos estabelecidos

pelo Decreto-Lei n.° 202/96, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis n°. 174/97, de 19 de julho, e n°.

291/2009, de 12 de outubro, independentemente do grau de incapacidade ou, na falta deste, através da

apresentação de declaração médica, em rnodelo prOprio disponIvel no sItio de Internet do IPSantarém.

A prestação de falsas declaraçöes constitui motivo de exclusão lirninar da candidatura, ou no caso de estas

serern detetadas após a matrIcula, de anulaçao da mesrna, bern como de todos os atos acadérnicos efetuados

pelo estudante no decorrer do curso.
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A candidatura será considerada completa quando concluIdo o preenchimento do boletim de candidatura e

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

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

6. Local de entrega de candidatura

A candidatura aos Cursos TeSP ministrados no IPSantarérn é feita online através da plataforma de gestao
académica:
httijs://academicosJpsantarem.ot/CANDSW EB G ERAL1 .CONCU RSOS CAND ABERTOS VIEW?o grau

academico siqla=TESP

Para rnais informaçöes poderá enviar email para o endereço eletrOnico:

ctesp@ipsantarem.pt

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

A seriação em cada curso e efetuada de entre os candidatos que escolham 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) Contingente 1 e 2: A nota de candidatura dos titulares de cursos de nIvel secundário ou equivalente é a media

final do curso, dernonstrada através das certidães de habilitaçoes.

ii) Contingente 3: A nota de candidatura dos titulares das provas dos M23 é a classificaçao final obtida nas provas

especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores

de 23 anos, dernonstrada através da documentaçao do estabelecimento de ensino superior onde as provas foram

realizadas.

iii) Contingente 4: A nota de candidatura dos titulares de titulares de CET, TeSP ou de curso superior é a media

final obtida no CET, no CTeSP ou no curso superior de que é titular, demonstrada através do diploma que

comprove a titularidade da habilitaçao.

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 educacao e

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

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

iii). Candidato mais jovem.
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No caso de urn candidato não possuir certificado de habilitaçöes corn classificação quantitativa, da rnédia final

de curso e/ou das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do

ensino superior dos maiores de 23 anos e/ou as disciplinas correspondentes a(s) area(s) de educaçao e formaçao

relevante(s) para o curso, será atribulda uma classificaçao de 10 valores.

Os candidatos do contingente 1 tern prioridade na ocupaçao de ate 50% das vagas que sejam fixadas nos Cursos

TeSP para os quais reünam as condiçoes de ingresso.

Os candidatos corn deficiência tern prioridade na ocupaçao de urn mInirno de duas vagas, ate 4 % das vagas

que sejarn fixadas nos Cursos TeSP para os quais reünam as condiçoes de ingresso.

A prioridade dos candidatos corn deficiência prevalece sobre a prioridade dos candidatos do contingente 1.

8. Reclamaçöes

Os candidatos excluldos ou não colocados podem apresentar reclarnaçao fundamentada, dirigida ao presidente

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

As reclamaçães deverão ser enviadas exciusivarnente por email para:

ctesp@ipsantarem.pt

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

a ocupar na lista seriada uma posição inferior a do nümero de vagas, o mesrno será admitido, criando -se para

o efeito urna vaga adicional.

9. Taxas e propinas

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

lnscniçao na prova de conhecirnentos (quando aplicável): 30€ (não reembolsável)

Taxa de inscrição (não inclui o seguro escolar) no ato da matricula: 35€

Seguro Escolar — valor a definir

Propina anual: 600€

10. Formato do ciclo de estudos

O forrnato dos cursos TeSP é presencial.
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11. Regime do ciclo de estudos

As aulas e Os estágios são em regime diurno, corn excecao das turmas em funcionamento nas localidades de

Loures, e Vila Franca de Xira que funcionarão em horário pOs-laboral.

Santarém, 9 de setembro de 2022

o Presidente do Instituto

João Miguel Raimundo Peres Moutão
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