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EDITAL 

Provas para o Concurso Especial Titulares Cursos de Dupla Titulação de Ensino Secundário e de 

Cursos Artísticos Especializados 

Ano Letivo 2020/2021 

Na sequência da criação do concurso especial de ingresso para titulares dos cursos de dupla 

certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados pelo Decreto-Lei nº 11/2020, 

de 2 de abril de 2020, e estando prevista a realização de provas de avaliação dos conhecimentos 

e competências para efeitos de candidatura ao referido concurso , cujo regulamento se encontra 

publicado em anexo à Portaria nº 150/2020, de 22 de junho, no âmbito da participação no referido 

concurso os Institutos Politécnicos do Centro, para o ano letivo de 2020/2021, decidiram organizar 

as referidas provas através de uma rede, de acordo com o disposto no artigo 13.º-D, do referido  

Decreto-Lei nº 113/2014, de 16 de julho, na sua atual redação atribuída pelo Decreto-Lei nº 

11/2020, de 2 de abril de 2020. 

No âmbito do Acordo assinado entre os seis Institutos Politécnicos que integram a Rede Provas 

Centro, designadamente, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), o Instituto Politécnico de 

Coimbra (IPC), o Instituto Politécnico da Guarda (IPG),o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), o 

Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), resultou a elaboração 

de provas correspondentes às áreas dos cursos de licenciatura para as quais os referidos Institutos 

Politécnicos definiram vagas. 

Assim, no âmbito do concurso especial de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de 

dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados, cujo regime se encontra 

previsto no Decreto-Lei nº 113/2014, de 16 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

11/2020, de 2 de abril, e cujo regulamento de candidatura se encontra publicado em anexo à 

Portaria nº 150/2020, de 22 de junho, para o ano 2020/2021, e do Regulamento do concurso 

especial de ingresso, para titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos 

artísticos especializados, nos ciclos de estudos de licenciatura do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB), determino e faço saber que estão abertas as inscrições para as Provas de acesso e 

ingresso ao abrigo deste concurso especial. 
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1. Cursos e elenco de provas 
 

Área CNAEF cursos 

profissionais e 

artísticos 

Licenciatura / Área CNAEF Provas a realizar 

541 / 621 / 622 / 623 Agronomia / 621 
Componente Geral e Matemática ou 

Componente Geral e Biologia 

524 / 541 Biotecnologia Alimentar / 524 
Componente Geral e Matemática ou 

Componente Geral e Biologia 

541 / 621 / 622 / 623 Enfermagem Veterinária / 640 
Componente Geral e Matemática ou 

Componente Geral e Biologia 

861 / 862 Engenharia de Proteção Civil / 861 Componente Geral e Matemática 

213 / 214 Design de Comunicação e Audiovisual / 213 
Componente Geral e História da Cultura e das 

Artes 

214 Design de Interiores e Equipamento / 214 
Componente Geral e História da Cultura e das 

Artes 

214 Design de Moda e Têxtil / 214 
Componente Geral e História da Cultura e das 

Artes 

212 

Música, variante de Formação Musical, 

Direção Coral e Instrumental (realização de 

pré-requisitos) / 212 (*) 

Componente Geral e História da Cultura e das 

Artes 

212 

Música, variante de Instrumento - clarinete / 

trompa / guitarra / violoncelo / viola de 

arco (realização de pré-requisitos) / 212 (*) 

Componente Geral e História da Cultura e das 

Artes 

212 

Música, variante de Música Eletrónica e 

Produção Musical (realização de pré-

requisitos) / 212 (*) 

Componente Geral e História da Cultura e das 

Artes 

813 Desporto e Atividade Física / 813 Componente Geral e  Português 

761 / 762 Educação Básica / 144 Componente Geral e  Português 

341 / 342 / 343 / 344 / 

345 / 346 / 347 
Secretariado / 346 

Componente Geral e Matemática ou 

Componente Geral e Economia 

761 / 762 Serviço Social / 762 Componente Geral e  Português 

341 / 342 / 343 / 344 / 

345 / 346 / 347 / 840 
Gestão / 345 

Componente Geral e Matemática ou 

Componente Geral e Economia 

341 / 342 / 343 / 344 / 

345 / 346 / 347 
Gestão Comercial / 341 

Componente Geral e Matemática ou 

Componente Geral e Economia 

380 Solicitadoria / 380 Componente Geral e Português 

811 / 812 Turismo / 812 
Componente Geral e Economia ou Componente 

Geral e História da Cultura e das Artes 

544 / 581 / 582 Engenharia Civil / 582 Componente Geral e Matemática 

521 / 522 / 523 / 525 Engenharia das Energias Renováveis / 522 Componente Geral e Matemática 



 

Pág. 3 de 4 

481 / 521 / 522 / 523 / 

525 

Engenharia Eletrotécnica e das 

Telecomunicações / 523 
Componente Geral e Matemática 

521 / 522 / 523 / 525 Engenharia Industrial / 521 Componente Geral e Matemática 

481 / 523 Engenharia Informática / 481 Componente Geral e Matemática 

481 / 523 
Tecnologias da Informação e Multimédia / 

481 
Componente Geral e Matemática 

(*) Os candidatos aos cursos de licenciatura em Música, deverão realizar uma Prova vocacional, cujo conteúdo e 

calendarização está disponível em https://www.ipcb.pt/sa/ensino-profissional-acesso-licenciaturas  

 

2.  Referencial das provas: 

2.1. Os interessados deverão inscrever-se nas correspondentes provas de avaliação dos 

conhecimentos e competências consideradas indispensáveis ao ingresso no ensino superior que 

dão acesso à candidatura aos cursos de licenciatura, de acordo com a tabela do ponto 1, que 

resume os cursos de licenciatura do IPCB, que vão disponibilizar vagas no âmbito do concurso 

especial de ingresso para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos 

artísticos especializados: 

2.2. Cada prova é constituída por uma componente geral e uma componente específica, 

sendo a tipologia de cada uma das provas a seguinte: 

a) Prova de Componente Geral+Português 

b) Prova de Componente Geral+Matemática 

c) Prova de Componente Geral+História da Cultura e das Artes 

d) Prova de Componente Geral+Biologia 

e) Prova de Componente Geral+Economia  

2.3. O referencial das provas encontra-se disponível em http://www.provascentro.pt 

 

3. Calendário de inscrição e realização de provas 

3.1. Inscrição nas provas: 

3.1.1. A inscrição para a realização da prova é realizada a partir do portal 

http://www.provascentro.pt/ e deve ser acompanhada do upload de um dos 

seguintes comprovativos:  

 Titular de um curso de dupla certificação de nível secundário ou de um curso 

artístico especializado 

 Frequenta o último ano de um curso de dupla certificação de nível secundário 

ou de um curso artístico especializado 

3.1.2. No portal será disponibilizada a indicação do local da realização das provas. 
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3.2. Calendário das Provas  

3.2.1. Inscrição nas provas: de até 16/07/2020; 

3.2.2. Datas de realização das provas1: 

 Dia 21/07/2020, 15h00: Prova de Componente Geral+Português 

 Dia 22/07/2020, 11h00: Prova de Componente Geral+Matemática 

 Dia 22/07/2020, 15h00: Prova de Componente Geral+História da Cultura e das Artes 

 Dia 23/07/2020, 11h00: Prova de Componente Geral+Biologia 

 Dia 23/07/2020, 15h00: Prova de Componente Geral+Economia  

3.2.3. Divulgação dos resultados das provas: 27/07/2020. 

3.2.4. Reclamações: de 28/07/2020 

3.2.5. Decisão sobre as reclamações: 29/07/2020 

 

4. Duração das Provas: 

As provas terão uma duração total de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma:  

 Componente Geral (30 minutos)+Componente Específica (60 minutos), sem intervalo. 

 

5. Cotação das Provas  

A cotação das provas é distribuída da seguinte forma:  

 Componente Geral (65 pontos) + Componente Específica (135 pontos), para um total de 

200 pontos. 

 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, 03 de julho de 2020 

 

O PRESIDENTE 

António Augusto Cabral Marques Fernandes 

(Prof. Adjunto) 

 

 

                                                           
1 Os candidatos deverão comparecer no local da prova com 30 minutos de antecedência 
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