Edital
Inscrição em provas de acesso ao mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do
Ensino Básico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco
Ano letivo 2019/2020
Nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, determino e faço saber que:
1.

Está aberta a inscrição às provas do domínio oral e escrito da língua portuguesa e do
domínio da argumentação lógica e crítica para acesso ao ciclo de estudos conducentes ao
grau de mestre em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola
Superior de Educação do IPCB de acordo com os prazos indicados no ponto 6 do presente
Edital.

2. A avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e do domínio da argumentação
lógica e crítica realiza-se através de uma Prova que compreende duas componentes:
2.1. Prova escrita individual
2.2. Entrevista, nas formas individual e/ou em grupo
3. Os candidatos que realizem a prova, nos termos do ponto anterior, serão classificados
com a menção de Apto ou não Apto.
4. A inscrição é realizada on-line https://academicos.ipcb.pt/cssnet/page.
5. A inscrição implica o pagamento de 35 euros.
5.1. Caso o candidato aprovado venha a candidatar-se ao mestrado em Educação Préescolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, ficará isento do pagamento da taxa de
candidatura ao referido mestrado.
6. As provas decorrerão nos seguintes períodos:
6.1. Fase 1
Inscrição nas provas e respetivo pagamento: até 14 de junho de 2019
Prova: 18 de junho de 2019 (Prova escrita: das 9.30h às 12.00h e prova oral: das 14.30h às
17.30h)

Afixação dos resultados da prova: 24 de junho de 2019
Reclamações: 27 de junho de 2019
Decisão das Reclamações: 1 de julho de 2019
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6.2. Fase 2
Inscrição nas provas e respetivo pagamento: até 20 de setembro de 2019
Prova: 24 de setembro de 2019 (Prova escrita: das 9.30h às 12.00h e prova oral: das 14.30h
às 17.30h)

Afixação dos resultados da prova: 1 de outubro de 2019
Reclamações: 4 de outubro de 2019
Decisão das Reclamações: 7 de outubro de 2019

Instituto Politécnico de Castelo Branco, 3 de junho de 2019
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