No âmbito do protocolo entre o CINEL e o Instituto Politécnico de Setúbal, o CINEL informa os
seus formandos e ex-formandos que o IPS vai abrir 117 vagas no contexto deste Concurso
Especial.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) promulgou o Decreto-Lei n.º 11
/2020 de 2 de abril com a criação de um novo Concurso Especial para os estudantes que tenham
concluído (ou concluam) o nível secundário de educação por vias profissionalizantes ou em
cursos artísticos especializados.
A 22 de junho publicou a Portaria n.º 150/2020 que regulamenta este concurso e atribui às
instituições de Ensino Superior a competência de decidir a abertura de vagas.
Neste sentido o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) irá abrir vagas para todas as suas
licenciaturas, com exceção de Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa uma vez
que não existe um código CNAEF a três dígitos nos cursos de nível secundário abrangidos por
este concurso.
Este concurso abrange exclusivamente estudantes que tenham concluído (ou concluam até
setembro de 2020) o nível secundário de educação por vias profissionalizantes ou em cursos
artísticos especializados;
Já estão definidas as condições de acesso ao Ensino Superior através deste Concurso Especial
para Titulares de Cursos de Dupla Certificação de Ensino Secundário e de Cursos Artísticos
Especializados, da região de Setúbal.
A partir de dia 6 de julho até 17 de julho, os alunos que concluam o curso até ao ano letivo
2019/2020 podem apresentar candidatura a licenciaturas e mestrados integrados nas
Instituições de Ensino Superior abrangidas pela Rede Sul e Ilhas, para realizar as provas a seguir
especificadas.
Os estudantes terão de realizar uma prova de conhecimentos em função da área de formação
do Ensino Secundário e da licenciatura a que pretendem candidatar- se. A prova será
organizada em duas partes: Língua e Cultura Portuguesas e Prova Específica (Biologia, História
e Cultura das Artes, Psicologia, Matemática, Matemática para as Ciências Sociais e Educação,
Economia).
Esta prova presencial está prevista para dia 24 de julho de 2020 no IPS.

No total, este Consórcio abre vagas em 114 licenciaturas e 1 mestrado integrado. O Instituto
Politécnico de Setúbal (IPS) oferece 117 vagas distribuídas por 30 licenciaturas, tanto em regime
diurno, como em pós-laboral e noturno.
As condições e o calendário do concurso são definidos regionalmente, em articulação com várias
Instituições de Ensino. Fazem parte da Rede Sul e Ilhas os Institutos Politécnicos de Beja,
Portalegre, Setúbal e Santarém, as Universidades do Algarve, Madeira, Évora e Açores e, ainda,
a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Escola Superior Náutica Infante D.
Henrique.
O propósito deste concurso é contribuir para a igualdade de oportunidades entre os candidatos
ao Ensino Superior. Até agora, todos os alunos diplomados de via profissionalizantes estavam
sujeitos à realização dos Exames Nacionais que avaliam matérias que não fazem parte do
currículo dos seus cursos. Com a abertura destas novas vagas, pretende-se que a percentagem
de alunos, elegíveis a este concurso, que prosseguem os estudos possa atingir os 40%.
Para esclarecer todas as dúvidas, estão agendadas duas sessões de esclarecimento através da
plataforma Teams: Join Microsoft Teams Meeting:



8 de julho, 17h30
14 de julho, 18h00

(Link disponível em: https://bit.ly/SessõesDeEsclarecimento)

Seguidamente apresentam-se as licenciaturas acessíveis aos formandos do CINEL nas áreas
específicas ( do Catálogo Nacional de Qualificações):

213 – Audiovisuais e Produção do Média
481 – Ciências Informáticas
522 – Eletricidade e Energia
523 – Eletrónica e Automação

Concretamente os formandos da área 213 - Audiovisuais e Produção do Media (Multimédia)
(definida no Catálogo Nacional de Qualificações) poderão candidatar-se ao seguinte curso:

(* Não sendo aplicável aos formandos do CINEL a área 322)
Os formandos das áreas de Ciências Informáticas e de Eletrónica e Automação (definidas no
catálogo Nacional de Qualificações) podem candidatar-se aos seguintes cursos:

E 525

(* Não sendo aplicável aos formandos do CINEL as áreas 521)

Mais informações podem ser obtidas no Portal do IPS em www.ips.pt ou enviando e-mail para
divisaoacademica@ips.pt

