AVISO

A Câmara Municipal da Boa Vista, através do Pelouro da Educação e Formação
Profissional, avisa que no âmbito do protocolo existente com o Instituto Politécnico de
Bragança (IPB) encontra-se aberto o período de candidaturas ao ingresso nos seus
cursos de Especialização Tecnológica (CETs), cursos de Licenciatura e cursos de
Mestrado para o ano letivo de 2014/2015 e para os estudantes de Cabo Verde até 30 de
Junho de 2014.
Mais se avisa que o IPB possui, a partir de agora, um novo Estatuto de Estudante
Internacional que permitirá aos estudantes de Cabo Verde ingressarem diretamente
num curso de Licenciatura.
Estão abertas candidaturas para:
Cursos de Especialização Tecnológica (CETs):
Condições de ingresso: possuir o 12º ano ou o 12º ano incompleto e ter menos de 21
anos de idade (devido a restrições de Visto de Estudo).
Cursos disponíveis: ver http://www.ipb.pt/go/e138
Candidaturas: ver http://www.ipb.pt/go/d778 (cada candidato poderá candidatar-se a 6
CETs, por ordem de preferência).
Cursos de Licenciatura:
Condições de ingresso: possuir o 12º ano completo na área do curso (a ser avaliado pela
Comissão de Seriação do IPB).
Cursos disponíveis: ver http://www.ipb.pt/go/d860
Candidaturas: ver http://www.ipb.pt/go/e831 (cada candidato poderá candidatar-se a 6
cursos de Licenciatura, por ordem de preferência).
Mais informação: ver http://www.ipb.pt/go/e832
Cursos de Mestrado:
Condições de ingresso: possuir diploma de Licenciatura na área do Mestrado (a ser
avaliado pela Comissão de Seriação do IPB).
Cursos disponíveis: ver http://www.ipb.pt/go/e673
Candidaturas: ver http://www.ipb.pt/go/d763
Prazos de candidatura:

Os interessados em candidatarem-se à formação no IPB deverão enviar, através da
Câmara Municipal da Boa Vista, os respectivos processos de candidatura para os
Serviços Académicos do IPB até 30 de junho de 2014 (uma vez que as listas com
indicação dos candidatos admitidos deverão ser enviadas para a Embaixada de Portugal
até 11 de julho de 2014, conforme indicações da Secção Consular da Embaixada de
Portugal na Praia).
Resultados das candidaturas:
O IPB comunicará da admissibilidade dos candidatos até 10 de julho de 2014, enviando
as declarações para Visto de Estudo.
Os resultados finais de colocação (curso em que o candidato ingressou) serão
publicados a 12/09/2014.
O ano letivo do IPB terá início a 15/09/2014.
Para esclarecimentos favor contactar o Pelouro da Educação e Formação.
Cidade de Sal-Rei, Ilha da Boa Vista, 20 de Maio de 2014.-

O Vereador da Educação e Formação,
/Xisto Francisco Baptista/

