TABELA DE EMOLUMENTOS PARA O 1.º ANO

€

Candidatura

75€

Matrícula

50€

Seguro Escolar

25€

Anuidade*

€

Microbiologia e Biologia Molecular

2180,00€

* Pagável em doze meses, até ao dia 8 de cada mês.

Os valores pagos no ato da candidatura ou matrícula não são reembolsados;
Nota da Direção da Cooperativa: A Direção da EGAS MONIZ – Cooperativa de Ensino Superior, CRL, reserva-se o direito de só iniciar o funcionamento dos cursos se estiverem preenchidas o número de vagas mínimas
(15).
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G.EM.GAE.02—Fevereiro 2018

Porquê um CTeSP:

Os prazos do concurso de acesso ao CTeSP da ESSEM, são os se-






guintes:



Dispensa dos exames nacionais para ingresso no ensino superior;
Estágio em contexto real de trabalho;
Curso com excelentes perspetivas empregabilidade;
Possibilidade de prosseguimento de estudos para Licenciaturas (com
equivalências/creditações).
Poder iniciar a atividade profissional após 2 anos de formação superior.

1ª fase*

 Os titulares de um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
 Candidatos aprovados através do regime de ingresso dos maiores de 23
anos;
 Os titulares de um CET, de um CTeSP ou de um grau de ensino superior
que pretendam a sua requalificação profissional.

Fim

Início

Fim

-

31/03/2018

-

31/03/2018

Apresentação de candidaturas*

01/06/2018

13/07/2018

07/08/2018

31/08/2018

Realização da prova**

24/07/2018

-

04/09/2018

-

-

26/07/2018

-

06/09/2018

Reclamação sobre as
Colocações

26/07/2018

30/07/2018

06/09/2018

10/09/2018

Matrícula e Inscrição

26/07/2018

03/08/2018

06/09/2018

11/09/2018

Decisão sobre Reclamações

-

02/08/2018

-

14/09/2018

Matrícula para reclamações atendidas

02/08/2018

03/08/2018

14/09/2018

18/09/2018

Afixação dos Editais de
Colocação

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA:
 Boletim de candidatura;
 Certificado de habilitações com informação do nível da qualificação académica ou profissional;
 Cartão de cidadão

Início
Afixação das matérias
das provas específicas

Podem candidatar-se ao CTeSP:

2ª fase*

* Exceto candidatos ao Concurso Especial dos maiores de 23 anos
** Apenas quando aplicável de acordo com o estipulado em Regulamento próprio

Observações:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRíCULA:




2 Fotografias;
Boletim de vacinas (vacina do tétano);
Boletim de matrícula (a fornecer pela secretaria).





Têm legitimidade para efetuar a apresentação do processo: o candidato, um seu bastante procurador ou a pessoa que demonstre exercer o
poder paternal ou tutelar no caso do candidato ser menor.
Para informação mais completa, os candidatos devem consultar o regulamento e edital referentes ao concurso de acesso aos CTeSP da ESSEM.
A 2ª fase decorrerá apenas no caso das vagas não serem totalmente
preenchidas.

