AVISO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
CURSOS COM VAGAS A CONCURSO PARA A 3ª FASE DE CANDIDATURA DO CONCURSO
NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
ANO LECTIVO 2008/2009
ESCOLA

ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA E GESTÃO

ESCOLA SUPERIOR DE

CURSO

VAGAS

Design de Ambientes

1

Design de Ambientes (Pós-Laboral)

14

Cerâmica Artística

19

Turismo

1

Turismo (Pós-Laboral)

3

Gestão (Regime Nocturno)

2

Engenharia Civil e do Ambiente (Pós-Laboral)

3

Engenharia Alimentar

2

Tecnologias da Computação Gráfica e Multimédia

3

Design do Produto

2

Enfermagem

3

ENFERMAGEM
1– Podem candidatar-se à 3ª fase:
a) Os candidatos não colocados em todas as fases a que concorreram;
b) Os estudantes que, embora reunindo condições de candidatura no prazo de apresentação das candidaturas das fases
anteriores, a não apresentaram;
c) Os candidatos que, embora colocados nas fases anteriores a que concorreram, não procederam à respectiva matrícula e
inscrição;
d) Os estudantes que só reuniram as condições de candidatura após o fim do prazo de apresentação das candidaturas da 2ª
fase;
e) Os candidatos colocados na 1.ª ou na 2.ª fase que pretendam concorrer de novo (se estes estudantes forem colocados na 3ª
fase, a colocação na 1.ª ou na 2.ª fase, bem como a matrícula e inscrição que realizaram, são anuladas).
2 – As candidaturas devem ser apresentadas nas escolas onde os cursos com vagas a concurso são ministrados, nos respectivos
Serviços Académicos, nas horas normais de expediente.
3 – Prazo de candidaturas: 30 de Outubro a 05 de Novembro.
4 – Afixação dos resultados: 07 de Novembro.
5 – Matrícula e inscrição: 10 a 14 de Novembro.
6 – Apresentação de reclamações: 10 a 14 de Novembro.
7 – Documentos a apresentar por quem se candidatou em fases anteriores: Ficha de Candidatura em duplicado; Fotocópia do BI;
Declaração de colocação emitida pela DGES.
8 – Documentos a apresentar por quem se candidata pela 1.ª vez: Ficha de Candidatura em duplicado; Fotocópia do BI; Documento
comprovativo da titularidade do Ensino Secundário e das classificações obtidas nas provas de ingresso nas disciplinas específicas
exigidas para o curso a que se candidata.
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