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EDITAL 
 
1. Faz-se público que está aberto, de 15 a 26 de Novembro de 2010 , concurso para admissão 

à ACADEMIA SÉNIOR DO IPVC, para o ano lectivo 2010/2011, a iniciar em Janeiro de 2011, 

nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. 

2. Podem ser candidatos, nesta fase de instalação:: 

a) os indivíduos com mais de 60 anos; 

b) São requisitos de admissão a vontade de aprender e o compromisso de frequência. 

3. Os prazos para candidatura, selecção, seriação, matrícula, inscrição e reclamação são os 

fixados no anexo 1 . 

4. A candidatura ao acesso ao curso far-se-á mediante a entrega nos Serviços Académicos da 

ESTG de: 

a) Boletim de candidatura devidamente preenchido, disponível na página web do 

IPVC e em papel nos Serviços Académicos da ESTG (anexo 2)  

b) Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão; 

c) Cópia do Número de Identificação Fiscal; 

5. A apresentação de processos de candidatura incompletos, designadamente no que se refere 

a elementos essenciais que permitam a sua correcta apreciação e respectivos procedimentos 

de selecção e seriação, acarretará rejeição liminar da candidatura, sem direito a devolução dos 

emolumentos pagos e documentos entregues. 

6. A análise das candidaturas e a seriação daí resultantes terão por base a constituição de um 

grupo com maior abrangência do leque de idades. Na selecção serão considerados os 

escalões etários representativos de todos os candidatos. A análise das candidaturas será 

efectuada por um júri constituído pelos responsáveis da Comissão de Instalação da Academia 

Sénior do IPVC.  

7. A deliberação final do júri é divulgada na página do IPVC (www.ipvc.pt) e afixada na sede do 

IPVC. A apreciação final, será tornada pública através de lista ordenada por ordem alfabética, 

dos candidatos admitidos á inscrição e dos não admitidos. 

8. Das decisões do júri sobre a selecção de candidatos cabe recurso ou reclamação, nos 

seguintes termos: 

a) Do resultado final da candidatura podem os candidatos apresentar reclamação, 

devidamente fundamentada, dirigida à Equipa Coordenadora da Academia Sénior, 

no prazo fixado neste edital. 

b) São liminarmente indeferidas as reclamações não  fundamentadas, bem como as 

entregues fora de prazo. 
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c) Quando, na sequência do provimento de uma reclamação,  um candidato não 

colocado venha a ficar situado na lista dos candidatos em posição de colocado tem 

direito à colocação, mesmo que para tal seja necessário criar vaga adicional. 

d) A rectificação da colocação abrange apenas o candidato cuja reclamação foi 

provida, não tendo qualquer efeito sobre os restantes candidatos, colocados ou 

não. 

9. Os candidatos colocados adquirem o direito a matrícula e inscrição nos prazos constantes 

no anexo 1 . A matrícula e inscrição são realizadas nos Serviços Académicos da ESTG (Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão - Av do Atlântico).  

10. A taxa de candidatura, de inscrição e o valor da propina constam do anexo 3 . 

11. No caso de algum candidato admitido desistir expressamente da matrícula e inscrição ou 

não comparecer a realizar a mesma, os Serviços Académicos, no prazo de três dias após o 

termo do período de matrícula e inscrição, através de contacto telefónico e/ou mail chama  o(s) 

candidato(s) seguinte(s) suplente(s) na lista ordenada, até esgotar as vagas (30) ou os 

candidatos. 

12. Os candidatos a que se refere o número anterior terão um prazo improrrogável de 2 dias 

úteis após a recepção da notificação para procederem à matrícula e inscrição. 

13. A decisão da admissão apenas tem efeito para o ano lectivo a que se refere e 

exclusivamente para a Academia Sénior do IPVC. 

14. O curso só funcionará se forem garantidas 20 (vinte) matrículas, num máximo de 30 (trinta) 

vagas. 

15. Funcionamento do curso: 

a) Serão ocupadas 12 horas semanais, a funcionar à terça, quarta e quinta-feira; 

b) A componente curricular funcionará das 10 às 12,30 horas. 

c) Disciplinas curriculares práticas irão funcionar das 14,30 às 16 horas. 

Nota: O horário será ajustado em função de especifi cidades dos formandos e, também, 

de eventuais condicionalismos que possam surgir com  os espaços pedagógicos. Pode 

haver, esporadicamente, alteração dos dias definido s. 

 

Viana do Castelo, 05 de Novembro de 2010 

 

Pela Comissão Instaladora da Academia Sénior do IPVC 

 

 

________________________________ 

(Profª Doutora Ermelinda Jaques) 
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Anexo 1 
 

 

 

CALENDÁRIO PARA A CANDIDATURA à ACADEMIA SÉNIOR 

DO IPVC  
 
 

Refª. 
Acção  

 
De Até 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Apresentação das candidaturas 

 

Selecção e Seriação  

 

Afixação da lista seriada provisória  

 

Reclamações 

 

Decisão sobre as reclamações 

 

Matriculas e inscrições 

 

Início das aulas  

15.Novembro 

 

29. Novembro 

 

07.Dezembro 

 

09.Dezembro 

 

17.Dezembro 

 

20.Dezembro 

 

10.Janeiro 
2011 

 

26. Novembro 

 

06.Dezembro 

 

 

 

15.Dezembro 

 

 

 

31.Dezembro 

 

 

 
 
 
 

Viana do Castelo, 5 de Novembro de 2010 
 
 
 

Pela Comissão Instaladora da Academia Sénior do IPVC 

 
 

________________________________ 
(Profª Doutora Ermelinda Jaques) 
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Anexo 2 
 

ACADEMIA SÉNIOR 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 

 

 

FICHA DE CANDIDATURA  

 

2010/2011 
 

 
(Facultado em papel na Escola Superior de Tecnologi a e Gestão ou possível imprimir a 

partir da página www.ipvc.pt) 
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Anexo 3 
 

 

Taxas e propinas 
 

De candidatura 05 Euros 

De inscrição 20 Euros 

Propina de frequência 80 Euros (€10/mês x 8 meses) 

Seguro escolar 06 Euros 

 

Nota: A propina anual é de 80 euros, sendo paga em prestações mensais de €10. 

 
 
 


