EDITAL
ANO LETIVO 2018/2019
Candidatura aos CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Seriação e Seleção:
A seriação dos candidatos à matrícula e inscrição no ciclo de estudos é realizada pela ordem abaixo descrita, com
base numa nota de candidatura, expressa na escala inteira de 0 a 20, resultante da aplicação dos seguintes critérios:
1 – Titulares do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, originários de cursos que se enquadrem
na área relevante do ciclo de estudos, através da aplicação da classificação final obtida nesses cursos: 100%*CES;
2 – Indivíduos com idade igual ou superior a 23 anos, tendo em consideração a classificação final obtida nas provas
especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior na área relevante
do CTESP: 100% da Classificação obtida no processo de avaliação (Edital próprio);
3 - Titulares do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, originários de cursos que não se
enquadrem na área relevante do ciclo de estudos, através da aplicação da classificação final obtida nesses cursos,
ponderada com a classificação na prova de ingresso específica realizada no ISPGAYA: 50%*CES+ 50%CPIE;
4 – Titulares de cursos de CET na área relevante do CTESP a que se candidata, através da aplicação da classificação
final obtida nesse curso: 100%*CD;
5 – Titulares de CET fora da área relevante do CTESP, tendo em consideração a média final do curso ponderada com
a classificação numa prova de ingresso específica realizada no ISPGAYA: 50%*CD+50%CPIE;
6 – Titulares de um curso superior, independentemente da área de formação em que o mesmo foi obtido, tendo em
consideração a classificação final obtida: 100%CD;
Em que:
CES = Classificação do Ensino Secundário
CPIE = Classificação da Prova de Ingresso Específica
CD= Classificação do Diploma

ELENCO DE PROVAS DE INGRESSO ESPECÍFICAS POR CURSO (apenas uma por curso)
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Gestão de Turismo

Geografia ou História ou Inglês

Gestão Hoteleira

Geografia ou História ou Inglês

Contabilidade e Fiscalidade

Matemática ou Economia

Gestão de PME

Matemática ou Economia

Redes e Sistemas Informáticos

Matemática

Tecnologia Mecatrónica

Matemática

Eletrónica e Automação Industrial

Matemática

Energias Renováveis e Eficiência Energética

Matemática

Desenvolvimento de Negócios em
Tecnologias de Informação

Matemática ou Economia

Marketing Digital

Português ou Matemática ou Inglês

AÇÃO/PRAZOS

1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

De 3/04/2018 a 30/05/2018

01/06/2018 a 29/06/2018

02/07/2018 a 31/08/2018

01/06/2018

02/07/2018

03/09/2018

13/06/2018 ou 18/06/2018

11/07/2018 a 13/07/2018

12/09/2018 a 14/09/2018

Realização das provas de conhecimento
específico*

21/06/2018

16/07/2018

17/09/2018

Publicação das classificações

29/06/2018

20/07/2018

21/09/2018

Apresentação de reclamações e pedidos de
reapreciação de provas

02/07/2018

23/07/2018

24/09/2018

Até 13/07/2018

Até 27/07/2018

Até 28/09/2018

A partir de 29/06/2018

A partir de 20/07/2018

A partir de 21/09/2018

Candidatura
Publicação das listas de inscritos*
Sessões de esclarecimento para as provas
de ingresso específicas*

Resposta aos pedidos de reclamações e
reapreciação de provas
Matrícula

*Para os candidatos que têm que realizar provas de ingresso específicas.
DOCUMENTAÇÃO:
- Boletim de candidatura (modelo do ISPGAYA)
- Requerimento
- Certidão de habilitações
- Apresentação do Cartão de Cidadão
- 2 Fotografias

Candidatos que não necessitem de realizar provas:
1ª Fase: de 3 de abril a 30 de maio
Publicação dos resultados: 4 de junho
2ª Fase: de 1 de junho a 29 de junho
Publicação dos resultados: 2 de julho
3ª Fase: de 2 de julho a 31 de agosto
Publicação dos resultados: 3 de setembro
ISPGAYA, 4 de junho de 2018.
O Presidente do ISPGAYA

Lino Augusto Tavares Dias
(Professor Coordenador Principal)
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