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EDITAL 

Candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) do  

Instituto Politécnico de Castelo Branco 

Ano Letivo 2022/2023 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e no Regulamento dos Cursos 

Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), 

determino e faço saber que estão abertas as candidaturas aos CTeSP de acordo com o seguinte:  

1. Cursos e vagas 

Escola Curso Vagas EI* 
Local 

funcionamento 
ESACB Análises Químicas e Biológicas 20 0 Castelo Branco 

ESACB Cuidados Veterinários 25 0 Castelo Branco 

ESACB Energias Renováveis 20 0 Castelo Branco 

ESACB Produção Agrícola 20 0 Castelo Branco 

ESACB Recursos Animais 20 0 Castelo Branco 

ESART Comunicação Audiovisual 20 0 Castelo Branco 

ESECB Desporto 25 0 Castelo Branco 

ESECB Recreação Educativa para Crianças 20 0 Castelo Branco 

ESGIN Gestão Empresarial 20 0 Idanha-a-Nova 

ESTCB Automação e Gestão Industrial 25 0 Castelo Branco 

ESTCB Construção Civil 20 0 Castelo Branco 

ESTCB Desenvolvimento Web e Multimédia 30 0 Castelo Branco 

ESTCB Redes e Sistemas Informáticos 20 0 Castelo Branco 

ESTCB Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação 30 0 Castelo Branco 
 

ESACB Proteção Civil – RP-A23 20 0 Castelo Branco 

ESACB Recursos Florestais – RP-A23 20 0 Castelo Branco 

ESTCB Sistemas Eletrónicos e Computadores – RP-A23 25 0 Castelo Branco 

ESTCB 
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação – 
RP-A23 20 0 Fundão 

*EI – Vagas Estudante Internacional 

De acordo com o disposto no art.º 40.º-E do DL n.º 65/2018, de 16/08, os estudantes com deficiência têm prioridade na ocupação de 

um mínimo de duas vagas, até 4 % das vagas que sejam fixadas nos cursos técnicos superiores profissionais para os quais reúnam as 

condições de ingresso. 

Só será garantido o funcionamento do CTeSP, caso o mesmo obtenha um número mínimo de alunos matriculados. 
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2. Podem candidatar-se à inscrição num CTeSP: 

a) Os titulares de um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente que possuam 

qualificação nas áreas relevantes definidas para o curso (ver anexo I); 

b) Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a 

capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas para o 

curso em causa; 

c) Os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico 

superior profissional ou de um grau de ensino superior, desde que possuam qualificação nas 

áreas relevantes definidas para o curso (ver anexo I). 

3. Os candidatos que não possuam qualificação nas áreas relevantes definidas para o curso terão 

que prestar provas de avaliação de capacidade de acordo com as áreas relevantes para o curso 

e que serão divulgadas em www.ipcb.pt. 

4. Os critérios de seleção e seriação serão aplicados de acordo com o anexo II que para todos os 

efeitos faz parte integrante do presente edital. 

5. A candidatura é realizada on-line através do endereço a disponibilizar em www.ipcb.pt e 

instruída com os seguintes documentos: 

 Fotocópia do documento de identificação (frente e verso); 

 Fotocópia do certificado de habilitações com discriminação de disciplinas. 

6. A candidatura implica o pagamento de 35 euros, de acordo com a taxa prevista na tabela de 

emolumentos do IPCB. 

7. Cada candidato poderá concorrer a 3 CTeSP indicando a ordem de preferência. 

8. A frequência do CTeSP implica o pagamento de uma propina anual de 650 euros, podendo 

ser paga na totalidade ou em prestações, de acordo com o despacho do Presidente do IPCB. 

9. Os prazos relativos ao processo de candidatura são os seguintes: 

1.ª Fase 

 Candidaturas – de 4 de julho a 31 de agosto de 2022 

 Verificação pelos Serviços – 2 de setembro de 2022 

 Envio de resultados para os SA – 6 de setembro de 2022 

 Publicação dos resultados provisórios – 7 de setembro de 2022 

 Data da prova de avaliação – 9 de setembro de 2022 (candidatos sem qualificação nas áreas relevantes) 

 Afixação de resultados definitivos – 13 de setembro de 2022 

 Apresentação de reclamações – 14 de setembro de 2022 

 Decisão de reclamações – 15 de setembro de 2022 

 Matrículas/inscrições – 15 e 16 de setembro de 2022 
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2.ª Fase 

 Candidaturas – de 26 de setembro a 4 de outubro de 2022 

 Verificação pelos Serviços – 10 de outubro de 2022 

 Envio de resultados para os SA - 12 de outubro de 2022 

 Publicação dos resultados provisórios – 13 de outubro de 2022 

 Data da prova de avaliação – 14 de outubro de 2022 (candidatos sem qualificação nas áreas relevantes) 

 Afixação de resultados definitivos – 18 de outubro de 2022 

 Apresentação de reclamações – 19 de outubro de 2022 

 Decisão de reclamações – 20 de outubro de 2022 

 Matrículas/inscrições – 20 e 21 de outubro de 2022 

Nota: Para a fase seguinte serão disponibilizadas as vagas sobrantes da fase anterior, assim como as vagas sobrantes dos alunos colocados 

e não matriculados. As vagas serão divulgadas no 1.º dia de candidaturas da fase seguinte. 

 
10. Os matriculados e inscritos num dos cursos da Rede Politécnica A23 (RP-A23) 

(www.redepolitecnica.pt) e que obtenham o diploma de conclusão até ao final dos dois anos 

letivos de duração do curso podem obter uma bolsa, de acordo com as regras definidas no 

regulamento para atribuição de apoios e incentivos a estudantes no âmbito de programas de 

formação financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – “Impulso Jovens 

STEAM” e “Impulso Adultos”. 

 

11. As atividades letivas terão início a 19 de setembro de 2022. 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, 30 de junho de 2022 

 

O PRESIDENTE 

Prof. Doutor António Augusto Cabral Marques Fernandes 

(Prof. Adjunto) 
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Anexo I – Áreas relevantes para o CTeSP 

Escola Curso Áreas relevantes para acesso 

ESACB Análises Químicas e Biológicas Biologia OU Química 

ESACB Cuidados Veterinários Biologia 

ESACB Energias Renováveis Matemática 

ESACB Produção Agrícola Biologia e Geologia 

ESACB Proteção Civil Biologia e Geologia OU Geografia 

ESACB Recursos Animais Biologia 

ESACB Recursos Florestais Biologia 

ESART Comunicação Audiovisual 
Desenho OU História OU Português OU 
Informática OU Multimédia 

ESECB Desporto Português OU Biologia OU Matemática 

ESECB Recreação Educativa para Crianças Português 

ESECB Tecnologia Educativa Digital 
Português OU Matemática OU Informática OU 
Física e Química 

ESGIN Gestão Empresarial 
Economia OU Português OU Matemática OU 
Geografia 

ESGIN Turismo e Hotelaria Economia OU Inglês 

ESTCB Automação e Gestão Industrial Matemática e Português 

ESTCB Construção Civil 
Matemática OU Desenho OU Geometria 
Descritiva 

ESTCB Desenvolvimento Web e Multimédia Matemática OU Informática OU Multimédia 

ESTCB Redes e Sistemas Informáticos Matemática OU Informática 

ESTCB Sistemas Eletrónicos e Computadores Matemática 

ESTCB 
Tecnologias e Programação de Sistemas de 
Informação 

Matemática OU Informática 
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Anexo II – Critérios de Seriação 

1. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com 
formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP. 

1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação 
final. 

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, 
ordenados pela classificação final. 

2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem 
formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de 
avaliação de capacidade, ordenados pela classificação dessa mesma prova. 

3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior 
profissional ou titulares de um diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de 
curso. 

São disponibilizadas 5% das vagas do CTeSP para candidatos maiores de 23 anos aprovados nas 
provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino 
superior dos maiores de 23 anos. As provas serão realizadas na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP 
e os candidatos ordenados pela classificação da prova. 

 

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes: 

1. Residência no distrito de Castelo Branco 

2. Menor idade do candidato. 
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