CACTeSP_2020/2021

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL
Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Ano Letivo de 2020/2021
2ª FASE DE CANDIDATURAS
Adenda ao edital de 26 de fevereiro de 2020
Mantêm-se válidas as regras e procedimentos previstos no Edital do Concurso Especial de Acesso do estudante
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais do IPCA.
Os candidatos não colocados na 1.ª fase, que pretendam candidatar-se à 2.ª fase, ficam dispensadas do
pagamento da taxa de candidatura. Nestas situações, os candidatos deverão efetuar novo registo no portal de
candidaturas e devem submeter um documento no qual indicam o número de candidatura da 1.ª fase.

1 - CALENDÁRIO – 2ª fase

a)

AÇÃO

PRAZO

Candidaturas 2ª fase

De 13 a 24 de maio

Afixação dos Resultados

08 de junho

Apresentação de reclamação

08 e 09 de junho

Decisão das reclamações

15 de junho

Matrícula e inscrição

09 a 19 de junho a)

o procedimento de matrícula será comunicado pela Divisão Académica através de e-mail.

2 - TABELA DE EMOLUMENTOS e PROPINA (TAXA):
Designação

Taxa a aplicar

Taxa de Candidatura

55,00 Euros

Taxa de matrícula e seguro escolar

30,00 Euros

Propina (taxa) em regime integral

1300,00 Euros/ano

Nota:
O pagamento da taxa de candidatura, pode ser efetuado através de:
- Pagamento online através do PayPal.
- Transferência bancária (PT50 0035 0135 00077863431 07 – BIC SWIFT - CGDIPTPL).
- Rede multibanco – pagamento de serviços, utilizando para o efeito a referência multibanco gerada no sistema online

Após a realização dos respetivos pagamentos, deverá ser enviado o comprovativo dos mesmos para o email
international@ipca.pt com a indicação do número de candidato.
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3 - VAGAS

Vagas da 2.ª fase para ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais – Ano letivo 2020/21

Curso

Vagas

Aplicações móveis

2

Apoio à gestão

0

Comércio eletrónico

1

Desenho técnico e maquinação

0

Desenvolvimento web e multimédia

1

Design de calçado

2

Design de moda

2

Design para media digitais

2

Eletrónica, automação e comando

1

Energia, telecomunicações e domótica

2

Exportação e logística

1

Gestão de seguros*

0

Gestão financeira e contabilística*

0

Gestão industrial da produção

0

Ilustração e arte gráfica

0

Inovação alimentar e artes culinárias*

0

Manutenção industrial

1

Mecânica automóvel

2

Metrologia, instrumentação e qualidade industrial*

1

Mobilidade híbrida

2

Organização e gestão de eventos

0

Restauração e bebidas*

0

Redes e segurança informática

0

Sistemas eletrónicos e computadores

0

Soldadura avançada

2

Turismo natureza e aventura

0

* aguardam aprovação da criação/alteração pela DGES pelo que podem não entrar em funcionamento no ano letivo 2020/2021

Barcelos, 12 de maio de 2020

A Presidente do IPCA
Assinado de forma
[Assinatura
digital por [Assinatura
Qualificada]
Qualificada] Maria José
Maria José da da Silva Fernandes
Dados: 2020.05.12
Silva Fernandes 19:29:07 +01'00'
___________________________________
Profª. Doutora Maria José Fernandes

