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Início (/) /  Acesso

Concurso Local - Música

Informação Geral

O Concurso Local de Acesso ao Ensino Superior diz respeito apenas aos cursos de Licenciatura da

área da Música da Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB.

Curso de Licenciatura em Música:

variante de Instrumento;

variante de Formação Musical, Direção Coral e Instrumental

variante de Música Eletrónica e Produção Musical;

variante de Canto.

As candidaturas decorrem exclusivamente on-line, não sendo necessário a deslocação à escola

para apresentar a candidatura. O processo de candidatura é simples e deverão ser preenchidos

todos os campos do formulário.

Candidaturas Provas de Ingresso / Nota último colocado Documentos Diversos

Resultados
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Recomenda-se que antes de iniciar o processo de candidatura tenha disponíveis em formato

digital (pdf) os seguintes documentos:

 Fotocópia do Documento de Identi�cação*;

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte (para candidatos que não tenham Cartão de

Cidadão)*;

 Certi�cado de habilitações (pode ser entregue mais tarde);

 Ficha ENES (exames nacionais do ensino secundário) - para os candidatos que

tenham já exames válidos de anos anteriores;

* Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 5.º da Lei n.º 7/2007, de 05/02, autoriza o IPCB a

arquivar o cartão de cidadão no processo individual. Em caso de não autorização deve

dirigir-se aos serviços a �m de exibir o cartão de cidadão e poder continuar com o

processo

Os candidatos à variante de Instrumento, devem escolher o curso em função do

instrumento que pretendem de acordo com o seguinte:

Instrumento - Cordas e Sopros: Clarinete; Contrabaixo; Fagote; Flauta Transversal;

Oboé; Percussão; Saxofone; Trombone; Trompa; Trompete; Tuba; Viola de Arco; Violino e

Violoncelo.

Instrumento - Cordas e Teclas: Acordeão; Cravo; Flauta de Bisel; Guitarra; Guitarra

Portuguesa e Piano.

Consulte o EDITAL 2022/2023

(/sites/default/�les/upload/sa/�les/acesso_ensino_superior/CLA/2022/edital_cla_22.2

Nome Vagas 1ª fase (a divulgar

oportunamente)

Variante - Instrumento:

Acordeão

Clarinete

Contrabaixo

Cravo

Fagote

Flauta de Bísel

Flauta Transversal

Guitarra

https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/sa/files/acesso_ensino_superior/CLA/2022/edital_cla_22.23_signed.pdf
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Guitarra Portuguesa

Oboé

Percussão

Piano

Saxofone

Trombone

Trompa

Trompete

Tuba

Viola de Arco

Violino

Violoncelo

---------------------------------------------

Variante - Canto

Variante - Música Eletrónica e Produção

Musical

Variante - Formação Musical, Direção Coral e

Intrumental

A candidatura ao concurso local implica o pagamento do emolumento no valor de 35 euros,

valor este que será pago por referência multibanco, que será atribuida logo que a candidatura

seja submetida.

Poderá consultar um tutorial em pdf (exempli�cativo) acerca do processo de candidatura (link

(http://sa.ipcb.pt/manuais/alunos/IPCB_Manual_Candidaturas.pdf)) ou pode ver o tutorial

em vídeo, disponivel em: https://youtu.be/Pg50Zu1P5gs (https://youtu.be/Pg50Zu1P5gs)

A candidatura On-line deverá ser realizada em: https://academicos.ipcb.pt/cssnet

(https://academicos.ipcb.pt/cssnet)

 Prazos de Candidatura

http://sa.ipcb.pt/manuais/alunos/IPCB_Manual_Candidaturas.pdf
https://youtu.be/Pg50Zu1P5gs
https://academicos.ipcb.pt/cssnet
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 Para esclarecimento de dúvidas, contacte os Serviços Académicos do IPCB -

academicos.esart@ipcb.pt

Calendário 1ª FASE

Descrição

Inscrição para as provas

Envio de portfólio para academicos.esart@ipcb.pt

(apenas para candidatos de Música Eletrónica e Produção Musical)

Realização das provas (consulte aqui o calendário

(/sites/default/�les/upload/sa/�les/acesso_ensino_superior/CLA/2022/calendario_de_provas_de_ace

23_signed.pdf))

Divulgação da classi�cação �nal da avaliação de capacidade para a frequência

Apresentação da �cha ENES (enviar para academicos.esart@ipcb.pt)

Apresentação da �cha ENES para quem pede reapreciação de exame

(enviar para academicos.esart@ipcb.pt)

Divulgação do resultado �nal

Apresentação de reclamações

Comunicação da decisão sobre reclamações

Matrícula e inscrição

1ª FASE 2ª FASE

https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/sa/files/acesso_ensino_superior/CLA/2022/calendario_de_provas_de_acesso_1afase_2022-23_signed.pdf
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Contactos

Av. Pedro Álvares Cabral, nº 12

6000-084 Castelo Branco

(+351) 272 339 600 (tel:00351272339600)

(+351) 910 511 535 (tel:00351910511535) (Vodafone)

(+351) 965 956 971 (tel:00351965956971) (Meo)

(+351) 937 301 074 (tel:00351937301074) (Nos)

(+351) 272 339 601 (tel:00351272339601)

ipcb@ipcb.pt (mailto:ipcb@ipcb.pt)















Ligações Úteis

Arquivo (/arquivo)

Portal emprego (/sa/portal-emprego)

Cartão de Estudante (https://www.santander.pt/campanhas/matriculas-2021-2022?

utm_campaign=matriculas&utm_medium=referral&IPCB)

Consórcio Erasmus Centro (http://erasmuscentro.pt/)

Marcas Grá�cas (/sites/default/�les/upload/sc/marcas_gra�cas.zip)

Notícias IPCB (/notas-informativas)

Redepro (http://redepro.ipcb.pt)

CILCE (http://cilce.ipcb.pt)

Webmail (http://webmail.ipcb.pt)

Serviços online (/ipcb/serviços-online)

Contacte-nos (/ipcb/contactos)

(http://aulp.org/) (http://pesquisa.b-on.pt/)

(http://www.santander.pt/universitarios)

(http://www.degois.pt/) (http://www.ipcb.pt/acessibilidade) (http://www.apcer.pt/)

tel:00351272339600
tel:00351910511535
tel:00351965956971
tel:00351937301074
tel:00351272339601
mailto:ipcb@ipcb.pt
https://www.ipcb.pt/arquivo
https://www.ipcb.pt/sa/portal-emprego
https://www.santander.pt/campanhas/matriculas-2021-2022?utm_campaign=matriculas&utm_medium=referral&IPCB
http://erasmuscentro.pt/
https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/sc/marcas_graficas.zip
https://www.ipcb.pt/notas-informativas
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http://webmail.ipcb.pt/
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