
Anúncio: IPB abre candidatura para cursos de Formação Profissional, Licenciatura e Mestrado 

 

A Câmara Municipal dos Mosteiros informa a todos os interessados que o Instituto Politécnico 

de Bragança (IPB) tem disponível vagas para cursos técnicos superior profissionais, 

licenciatura e mestrado. 

Os processos de candidatura devidamente instruídos devem dar entrada na Câmara 

Municipal até o dia 28 de Junho, impreterivelmente. 

 

Cursos 

 

O IPB possui um Estatuto de Estudante Internacional que permitirá aos estudantes de Cabo 

Verde ingressarem diretamente num curso de Licenciatura. 

Estão abertas candidaturas para: 

• Cursos Técnicos Superior Profissionais (CTeSP): 

Condições de ingresso: possuir o 12º ano e ter menos de 21 anos de idade (devido a restrições 

de Visto de Estudo). 

Cursos disponíveis: ver http://www.ipb.pt/go/f651 

Candidaturas: ver http://www.ipb.pt/go/g058 (cada candidato poderá candidatar-se a 6 CTeSP, 

por ordem de preferência). 

• Cursos de Licenciatura: 

Condições de ingresso: possuir o 12º ano completo na área do curso (a ser avaliado pela 

Comissão de Seriação do IPB). 

Cursos disponíveis: ver http://www.ipb.pt/go/d860 

Candidaturas: ver http://www.ipb.pt/go/e831 (cada candidato poderá candidatar-se a 6 cursos 

de Licenciatura, por ordem de preferência). 

Mais informação: ver http://www.ipb.pt/go/e832 

• Cursos de Mestrado: 

Condições de ingresso: possuir diploma de Licenciatura na área do Mestrado (a ser avaliado 

pela Comissão de Seriação do IPB). 

Cursos disponíveis: ver http://www.ipb.pt/go/e673 

Candidaturas: ver http://www.ipb.pt/go/d763 

 

Apoio para candidaturas: 

Contactar os Serviços Académicos do IPB: Dra. Carla Costa (ccrc@ipb.pt) 

Consultar o Portal do Candidato do IPB em www.ipb.pt/portaldocandidato. 

 

Apoio para receção de estudantes de Cabo Verde: 

Contactar a Associação de Estudantes Africanos em Bragança através de: 

http://www.ipb.pt/go/f651
http://www.ipb.pt/go/g058
http://www.ipb.pt/go/d860
http://www.ipb.pt/go/e832
http://www.ipb.pt/go/e673
http://www.ipb.pt/go/d763
http://www.ipb.pt/portaldocandidato


Edvaldo Fernandes (edvaldocf93@gmail.com; 00351 933 939 812) 

Óscar Monteiro (oscarmonteiro@outlook.com; 00361 935 902 833) 

 

Prazos de candidatura: 

As Câmaras Municipais de Cabo Verde deverão enviar os processos de candidatura para os 

Serviços Académicos do IPB até 30 de junho de 2017 (uma vez que as listas com indicação 

dos candidatos admitidos deverão ser enviadas para a Embaixada de Portugal até 14 de julho 

de 2017), através de uma das seguintes vias: 

  

o Via email, para:ccrc@ipb.pt (Dra. Carla Costa) 

o Via postal, para: 

Instituto Politécnico de Bragança 

Serviços Académicos 

Campus de Santa Apolónia 

5300-253 Bragança 

Portugal 

  

Resultados das candidaturas: 

O IPB comunicará da admissibilidade dos candidatos até 14 de julho de 2017, enviando as 

declarações para Visto de Estudo. 

Os resultados finais de colocação (curso em que o candidato ingressou) serão publicados a 

15/09/2017. 

O ano letivo do IPB terá início a 18/09/2017. 

 


