CONCURSOS ESPECIAIS

TITULARES DOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO DO
ENSINO SECUNDÁRIO E DE CURSOS ARTÍSTICOS
ESPECIALIZADOS

LEGISLAÇÃO
IPSantarém - Regulamento Específico do Concurso Especial para Estudantes
Titulares dos Cursos de Dupla Certificação de Nível Secundário e Cursos Artísticos
Especializados do Instituto Politécnico de Santarém (Despacho n.° 8049/2020,
publicado no Diário da República n° 160, 2 Série, de 18 de agosto de 2020).
Portaria n.º 150/2020 de 22 de junho -Regulamento de candidatura às
instituições de ensino superior públicas para os estudantes que tenham concluído
o nível secundário de educação por vias profissionalizantes ou em cursos artísticos
especializados
Decreto Lei 11/2020 de 2 de abril –Criação dos concursos especiais de
ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do
ensino secundário e cursos artísticos especializados

As provas teóricas ou práticas de avaliação dos conhecimentos e competências permitem
avaliar a capacidade dos titulares dos cursos dupla certificação de ensino secundário e de
cursos artísticos especializados para o ingresso no ciclo de estudos a que se candidata e têm
uma ponderação de 30% na classificação final de seriação dos candidatos.
O IPSantarém integra a Rede SUL e ILHAS constituída pelas seguintes Instituições de
Ensino Superior:
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Instituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico de Portalegre
Instituto Politécnico de Santarém
Instituto Politécnico de Setúbal
Universidade da Madeira
Universidade do Algarve
Universidade dos Açores
Universidade de Évora

A inscrição na(s) prova(s) de avaliação dos conhecimentos é antecede a candidatura ao
acesso ao ensino superior através dos Concursos Especiais, sendo que:

a) Quem se candidata às provas adquire o direito de as realizar, delas resultando uma
classificação;
b) O candidato que obtiver aprovação na prova, poderá apresentar candidatura aos
cursos de licenciatura ministrados na Rede SUL e ILHAS que abram vagas para o
concurso especial para os Titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e
cursos artísticos especializados.

QUEM SE PODE CANDIDATAR?

Os alunos titulares de cursos de dupla certificação de nível secundário, conferentes do nível 4 de qualificação do
Quadro Nacional de Qualificações, nomeadamente:
Cursos profissionais;

Cursos de aprendizagem;
Cursos de educação e formação para jovens;
Cursos de âmbito setorial da rede de Escolas do Turismo de Portugal, I. P.;
Cursos artísticos especializados;

Cursos de formação profissional no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens da Região Autónoma dos Açores;
Cursos artísticos especializados de nível secundário da área da música;
Cursos de Estado-Membro da União Europeia, legalmente equivalentes ao ensino secundário português, conferentes de
dupla certificação, escolar e profissional, e conferentes do nível 4 de qualificação do Quadro Europeu de Qualificações;
Outros cursos não portugueses, legalmente equivalentes ao ensino secundário português, conferentes de dupla certificação,
escolar e profissional, nas situações em que os candidatos em causa tenham nacionalidade portuguesa.

CANDIDATURA
Apenas podem apresentar candidatura os nacionais de Portugal, de um Estado membro da União Europeia ou os que, não
sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma
ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles
residam legalmente.
Os candidatos aprovados nas provas de avaliação de conhecimentos podem apresentar candidatura ao concurso especial
para titulares de cursos de dupla certificação e de cursos de ensino artístico especializado no máximo três candidaturas a
cursos de licenciaturas das Instituições de Ensino Superior que abram vagas para este contingente no site da DGES.

NOTA: A candidatura às provas pode ser realizada em qualquer uma das instituições que integram a Rede SUL e ILHAS
para se candidatar a um curso de licenciatura do IPSantarém e é válida apenas para candidatura a uma das instituições
desta Rede e aos cursos em que se disponibilizam vagas;
Os candidatos a este concurso especial não podem estar abrangidos pelo estatuto de estudante internacional;
A candidatura exige a realização de pré-requisitos para o curso de Enfermagem (Declaração médica).

ARTICULAÇÃO COM OUTRAS VIAS DE INGRESSO

O candidato a este concurso especial pode apresentar candidatura a outros concursos
especiais ou aos concursos integrados no regime geral de acesso ao ensino superior, desde
que seja titular das condições de candidatura dos concursos em causa.

PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS

Podem candidatar-se a estas provas os alunos titulares de cursos de dupla certificação de nível secundário,
conferentes do nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e os alunos que estejam
matriculados no último ano de um curso de dupla certificação de nível secundário, conferentes do nível 4 de
qualificação do Quadro Nacional de Qualificações;

CURSOS A QUE SE PODEM CANDIDATAR
Licenciaturas ministradas nas Escolas do IPSantarém que abram vagas;

O IPSantarém tem uma grelha de correspondência, aprovada pela CNAES, entre áreas CNAEF
(três dígitos) de cursos de dupla certificação e cursos artísticos especializados e áreas CNAEF de
licenciaturas.

Importante: O acesso e ingresso numa uma licenciatura está condicionado à área de formação de
origem do candidato.

ESCOLA

ÁREA CNAEF E CURSO DE
LICENCIATURA
621- Agronomia
621- Zootecnia

Escola Superior Agrária de Santarém
421- Qualidade Alimentar e Nutrição
Humana

ÁREA CNAEF DOS CURSOS DE DUPLA
CERTIFICAÇÃO E CURSOS ARTÍSTICOS
ESPECIALIZADOS
541- Indústrias Alimentares
621- Produção Agrícola e Animal
622- Floricultura e Jardinagem
623- Silvicultura e Caça

PROVA DE AVALIAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS A
REALIZAR

Biologia ou Matemática

524- Tecnologia dos Processos Químicos
541- Indústrias Alimentares

Biologia ou Matemática

813- Desporto

Psicologia ou Economia

813- Atividade Física e Estilos de Vida
Saudáveis
813- Desporto de Natureza e Turismo Ativo
Escola Superior de Desporto de Rio
Maior

813- Desporto, Condição Física e Saúde
813- Treino Desportivo
813- Gestão das Organizações Desportivas

142 - Educação Ambiental e Turismo de
Natureza

761- Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
762- Trabalho Social e Orientação

Psicologia ou Matemática para as
Ciências Sociais e Educação

144- Educação Básica

761- Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
762- Trabalho Social e Orientação

Matemática para as Ciências
Sociais e Educação

Escola Superior de Educação de
Santarém
213 - Produção Multimédia em Educação

762- Educação Social

213 - Audiovisuais e Produção dos Média
214 - Design
761- Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
762- Trabalho Social e Orientação

História da Cultura e das Artes
Psicologia ou Matemática para as
Ciências Sociais e Educação

ESCOLA

ÁREA CNAEF E CURSO DE
LICENCIATURA

ÁREA CNAEF DOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO E CURSOS
ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS

341- Comércio
342- Marketing e Publicidade
343- Finanças, Banca e Seguros
344 - Contabilidade e Fiscalidade 344- Contabilidade e Fiscalidade
345- Gestão e Administração
346- Secretariado e Trabalho Administrativo
347- Enquadramento na Organização/Empresa
341- Comércio
342- Marketing e Publicidade
343- Finanças, Banca e Seguros
344- Contabilidade e Fiscalidade
345 - Gestão de Empresas
345- Gestão e Administração
346- Secretariado e Trabalho Administrativo
Escola Superior
347- Enquadramento na Organização/Empresa
de Gestão e
840- Serviços de Transporte
Tecnologia de
481 Ciências Informáticas
Santarém
481 - Informática
523 Eletrónica e Automação
341- Comércio
342- Marketing e Publicidade
343- Finanças, Banca e Seguros
314 - Negócios Internacionais 344- Contabilidade e Fiscalidade
345- Gestão e Administração
346- Secretariado e Trabalho Administrativo
347- Enquadramento na Organização/Empresa
341- Comércio
342- Marketing e Publicidade
343- Finanças, Banca e Seguros
342 - Gestão de Marketing
344- Contabilidade e Fiscalidade
345- Gestão e Administração
346- Secretariado e Trabalho Administrativo
347- Enquadramento na Organização/Empresa

PROVA DE AVALIAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS A
REALIZAR

Matemática ou Economia

Matemática ou Economia

Matemática

Matemática ou Economia

Matemática ou Economia

ESCOLA

Escola Superior
de Saúde
Santarém

ÁREA CNAEF E CURSO DE
LICENCIATURA

723- Enfermagem

ÁREA CNAEF DOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO E CURSOS
ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS
724- Ciências Dentárias
725- Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica
726- Terapia e Reabilitação
727- Ciências Farmacêuticas
729- Saúde – Programas não classificados noutra área de formação

PROVA DE AVALIAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS A
REALIZAR

Biologia

Calendário de Inscrição nas Provas
Atividade

Data

Sessões de Esclarecimento aos candidatos e Escolas Profissionais

Até 3 de junho de 2022

Candidatura online às provas
Afixação das listas provisórias de inscritos
Reclamações às listas provisórias de inscritos
Afixação das listas definitivas de inscritos

De 2 de maio a 3 de junho de 2022
Até 13 de junho de 2022
14 e 15 de junho de 2022
Até 21 de junho de 2022

Realização das provas

24 de junho de 2022, às 15 horas (Portugal Continental e Região Autónoma da
Madeira) 14h (Região Autónoma dos Açores)

Apresentação de comprovativo de justificação de falta às provas*

De 24 a 27 de junho de 2022

Afixação das listas provisórias**

Até 28 de junho de 2022

Reclamações às listas provisórias**

De 29 a 30 de junho de 2022 de junho de 2022

Afixação das listas definitivas**

Até 1 de julho de 2022

Realização das provas**

4 de julho de 2022, às 15 horas (Portugal Continental e Região Autónoma da
Madeira) 14h (Região Autónoma dos Açores)

Afixação das pautas de classificação
Consulta da prova
Apresentação de requerimento para reapreciação da prova
Pautas de decisão final de classificação, para homologação
Afixação das pautas de decisão final de classificação

8 de julho de 2022
11 e 12 julho de 2022
11 a 13 de julho de 2022
Até 27 de julho de 2022
Até 28 de julho de 2022

* Aplicável a situações devidamente fundamentadas, nomeadamente, COVID 19 ou outras doenças infetocontagiosas, Internamento Hospitalar, Morte de Familiar ou
cumprimento de obrigações legais e serviço oficial. O comprovativo de justificação da falta deverá ser enviado para o endereço de email
(academicos@ipsantarem.pt) e entregue o documento original nos Serviços de Gestão Académica do IPSantarém, até ao dia 30 de junho de 2022.
** Para candidatos que apresentaram comprovativo de justificação de falta válido.

Inscrição nas Provas

Prova

Plataforma online

Biologia
Economia
História da Cultura e das
Artes

https://academicos.ipsantarem.pt/CANDSWEB_GERAL1.CONCURSOS_CAND_

Matemática/Matemática para

ABERTOS_VIEW?p_grau_academico_sigla=LG&p_regime_ingresso=PREP

as Ciências Sociais e
Educação
Psicologia

PRIORIDADES NA OCUPAÇÃO DE VAGAS
São fixadas as seguintes prioridades na ocupação de vagas, sendo aplicadas
sucessivamente pela seguinte ordem:

a) 50 % para candidatos oriundos da área de influência regional do IPSantarém,
nomeadamente: distrito de Setúbal, Beja, Évora, Lisboa, Portalegre e Santarém, bem como
residentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira;
b) Pelo menos uma vaga para candidatos com deficiência, caso o número de vagas o permita;
c) Pelo menos uma vaga para candidatos emigrantes e familiares que com eles residam, caso
o número de vagas o permita.

CANDIDATURA

PRIMEIRO MOMENTO: inscrição online no site do IPSantarém, pagamento do emolumento (25
Euros) e realização da prova de avaliação de conhecimentos e competências de acordo com o
calendário definido anualmente

SEGUNDO MOMENTO: realização da candidatura no site da DGES ao concurso especial de acesso
e ingresso apresentada a nível nacional.

CANDIDATURA
ONLINE NO SITE DGES
Para a apresentar a candidatura deverá ser titular de:
Senha de acesso à candidatura online;
Documentação comprovativa da titularidade do curso de ensino secundário, com a respetiva classificação;
Documentação comprovativa das classificações obtidas nas provas finais;
Documentação comprovativa das classificações obtidas nas provas de avaliação dos conhecimentos;
Documentação comprovativa de que satisfazem as condições que permitem beneficiar das prioridades
definidas;
Documentação comprovativa da satisfação de pré-requisitos de mera comprovação documental, onde não
seja exigida a realização de provas de aptidão física, funcional ou vocacional, para os cursos que os exijam;

Ficha pré-requisitos, que constitui o documento comprovativo da satisfação dos pré-requisitos que exigem a
realização de provas de aptidão física, funcional ou vocacional, para os cursos que os exijam.

CONCURSOS ESPECIAIS
TITULARES DOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO
DO ENSINO SECUNDÁRIO E DE CURSOS ARTÍSTICOS
ESPECIALIZADOS

ABERTURA DE SEGUNDA
FASE E VALIDADE

A abertura da segunda fase está dependente da existência de vagas sobrantes da primeira fase
Quer a candidatura quer os resultados do concurso especial são válidos apenas para a matrícula
e inscrição no ano letivo a que se reportam.

MAIS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:

WWW.IPSANTAREM.PT

academicos@ipsantarem.pt

