GUIA CANDIDATURA CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS
(CTESP)
ANO LETIVO 2017/2018
 CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE GESTÃO DE CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS
 CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
O QUE SÃO OS CTESP? Cursos Técnicos Superiores Profissionais: ciclos de estudos ministrados em ensino superior
não conferentes de grau académico.

DIPLOMA CONFERIDO: Diploma de Técnico Superior Profissional (Nível 5 do EQF. Nível 5 do ISCED 2011).
DURAÇÃO E ESTRUTURA:



3240 Horas totais | 120 ECTS | Estágio: 30 ECTS
2 Anos curriculares (três semestres letivos em sala + estágio)

REGIME DE ESTUDOS: Pós-laboral (18h30 às 22h20)
VANTAGENS DOS CURSOS
 Dispensa dos exames nacionais para ingresso no ensino superior;
 Lecionados em ambiente de ensino superior;
 Cursos direcionados para o mercado de trabalho (empregabilidade elevada), com uma componente prática
entre 75 a 80%;
 Estágio garantido (1 semestre) através de protocolos já celebrados com empresas na área;
 Continuação de estudos numa licenciatura (garantia de creditação);
 Acesso a bolsas de estudo do Ministério da Educação e Ciência (Acão Social);
QUEM PODE CANDIDATAR-SE:
 Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
 Titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do
ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, ao abrigo do disposto no
Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.º 113/2014, de 16 de julho, e
63/2016, de 13 de setembro;
 Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou
de um grau de ensino superior.

CONDIÇÕES DE INGRESSO




Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; Titulares de um
diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de
ensino superior – cujo plano de estudos inclua disciplina(s) ou unidade(s) de formação/curricular(es) de
área(s) considerada(s) relevante(s) à frequência do curso técnico superior profissional a que se candidata
(aprovação numa das seguintes disciplinas: Português ou Direito ou Contabilidade ou Fiscalidade).
Regime “Maiores de 23” - a aprovação nas provas especialmente adequadas é condição bastante para o
ingresso no curso em causa.

COMO CANDIDATAR-SE:
Presencialmente nos Serviços Administrativos da ESAI (2ª a 6ª feira: 13h00 - 21h00) ou enviadas por correio
registado com aviso de receção para a morada da ESAI ou via correio eletrónico (esai@esai.pt)
Documentos necessários (sujeito à entrega posterior dos originais):
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Ficha de candidatura, devidamente preenchida;
Certificado de habilitações descriminado, com informação do nível da qualificação académica e ou
profissional;
Bilhete de Identidade e Número de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão;

EMOLUMENTOS CANDIDATURA
Candidatura

75,00 €

PRAZOS DE CANDIDATURA:
1ª Fase de Candidaturas
Apresentação da candidatura
Prova M23
Afixação de colocados (provisórios)
Repreciação/Reclamações
Afixação colocados (finais)
Matrícula e inscrição
Início das atividades académicas

De 02 de maio a 12 de maio de 2017
13 de maio de 2017, às 14:00 na ESAI
até 30 de maio de 2017 no website da escola
30 e 31 de maio de 2017
Até 01 de junho 2017
de 30 de maio a 30 de junho 2017
25 de setembro de 2017

2ª Fase de Candidaturas (*)
Apresentação da candidatura
Prova M23
Afixação de colocados (provisórios)
Repreciação/Reclamações
Afixação colocados (finais)
Matrícula e inscrição:
Início das atividades académicas

14 de maio a 21 de julho de 2017
22 de julho de 2017, às 14:00 na ESAI
até 28 de julho de 2017 no website da escola
28 e 31 de julho de 2017
até 01 de agosto de 2017
de 28 de julho a 30 de agosto de 2017
25 de setembro de 2017

3ª Fase de Candidaturas (*)
Apresentação da candidatura
Prova M23
Afixação de colocados (provisórios)
Repreciação/Reclamações
Afixação colocados (finais)
Matrícula e inscrição
Início das atividades académicas

24 de julho a 20 de setembro de 2017
09 de setembro de 2017, às 14:00 na ESAI
até 13 de setembro de 2017
14 de setembro de 2017
até 15 de setembro de 2017
de 13 a 22 de setembro de 2017
25 de setembro de 2017

(*) A 2.º e 3.º fase apenas serão realizadas se existirem vagas sobrantes da 1.ª fase

MATRÍCULA E INSCRIÇÃO CTESP:
Presencialmente nos Serviços Administrativos da ESAI (2ª a 6ª feira: 13h00 - 21h00)
Documentos necessários:
 Ficha de Inscrição e Boletim de Matrícula (a fornecer pela secretaria);
 Documento de Identificação e Número de Identificação Fiscal (se ainda não apresentado);
 Uma fotografia a cores (tipo passe);
 Cópia de Boletim de Vacinas, com a vacina antitetânica em dia.

EMOLUMENTOS MATRÍCULA E INSCRIÇÃO:
Inscrição (Seguro Escolar incluído)
Matrícula

90,00 €
105,00 €

EMOLUMENTOS PROPINAS:

Propina de frequência anual
Propina de frequência mensal (12 meses)

1.800,00 €
150,00 €

CANDIDATURA PROVA MAIORES 23 (APLICÁVEL AOS CANDIDATOS QUE PRETENDAM INGRESSAR VIA O REGIME M23):
Data da Prova (1.ª fase): 13 de maio de 2017
Prova M23 composta por:
 40% Apreciação curricular;
 20% Entrevista;
 40% Prova escrita/exame.
Exame/Prova escrita (com consulta): Tema - Introdução à Economia. (documentação de apoio facultada após
inscrição no exame)
Para se inscrever na Prova M23 deverá preencher a Ficha de Inscrição (a fornecer pela Secretaria), juntamente com
o seu Curriculum Vitae, Certificado de Habilitações, apresentação de BI e NIF/Cartão de Cidadão e comprovativo de
pagamento da Prova M23.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 25 de setembro de 2017
BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS APOIOS: O aluno matriculado no CTeSP é abrangido pela Ação Social Escolar no Ensino
Superior, podendo candidatar-se aos apoios da Ação Social, bolsas de estudo e outros apoios para o ensino superior
no website da DGES - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/

OBSERVAÇÕES: Para informação mais completa, os candidatos devem consultar o regulamento dos CTeSP e o Edital
2017.2018 referentes ao concurso de acesso aos CTeSP da ESAI.
Os emolumentos relacionados com a candidatura, matrícula e inscrição não são passíveis de devolução, exceto se a
edição do curso para o qual o candidato haja sido admitido não venha a funcionar.
A Direção da ESAI reserva-se o direito de só iniciar o funcionamento dos cursos se estiverem preenchidas o número
de vagas mínimas (25), sem prejuízo de, excecional e fundamentadamente, ser autorizado o funcionamento com
um número de novos estudantes inferior.
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