
     

Edital do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, página 1 de 2 

EDITAL 
Provas de avaliação 

do domínio oral e escrito da língua portuguesa, 

para efeitos de ingresso no curso de mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(Mestrado em Ensino, Conferente de Habilitação Profissional para a Docência) 

2017 

 

O curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico tem 
como objetivo conferir habilitação profissional para a docência em Educação Pré-escolar e em 
1.º Ciclo do Ensino Básico, em complemento da Licenciatura em Educação Básica, permitindo 
ao estudante obter a formação exigível para o desempenho da profissão em causa. 

Serão admitidos a concurso em Edital próprio os candidatos que reúnam cumulativamente as 
condições de ingresso abaixo descritas, definidas nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 
17.º e nos números 1 e 2, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, alterado 
pela declaração de retificação n.º 32/2014, de 27 de junho: 

a) Serem titulares de licenciatura em Educação Básica. 

b) Deterem o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais 
da argumentação lógica e crítica. Esta condição será certificada mediante: 

i. A realização no IPBeja de uma prova de língua portuguesa na qual o candidato 
deverá obter aprovação, nos termos do Regulamento das Provas de Avaliação do 
Domínio Oral e Escrito da Língua Portuguesa, para efeitos de Ingresso no 
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja; 

ii. Apresentação de um certificado de aprovação, emitido por uma outra instituição 
de ensino superior, na qual o candidato tenha prestado provas com esta mesma 
finalidade. 

 

O presente Edital fixa os prazos em que decorrem no IPBeja as provas de avaliação do domínio 
oral e escrito da língua portuguesa, para efeitos de ingresso no curso de mestrado em Educação 
Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

1. Formalização das inscrições nas provas: 

a) A inscrição para a realização das provas será online e poderá ser realizada: 

 Nos Serviços Académicos – Sector II do IPBeja; 

 Via Internet através da página web do IPBeja, no sítio das candidaturas online, do 

IPBeja https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page. 

b) A inscrição obriga ao preenchimento de um requerimento em modelo próprio 

disponível online no sítio da Internet do Instituto, em: 

 https://www.ipbeja.pt/servicos/sacademicos/sacademicos2/Paginas/default.aspx. 

 

https://portal.ipbeja.pt/cssnet/page
https://www.ipbeja.pt/servicos/sacademicos/sacademicos2/Paginas/default.aspx
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c) A inscrição é efetuada mediante a submissão online do requerimento referido no 

número anterior, devidamente preenchido, acompanhado da cópia digital dos 

elementos seguintes: 

 Documento de identificação do candidato1; 

 Cartão de contribuinte do candidato ou cartão de cidadão1; 

 Diploma ou certificado de habilitações que demonstrem a titularidade do curso de 

Educação Básica ou a inscrição no 3.º ano curricular do curso em 2016/17. 

d) Pagamento dos emolumentos devidos, através de disponibilização de referência 

multibanco, sem o que a candidatura não será aceite: 

 Para estudantes do IPBeja — 5,00 €; 

 Para não estudantes do IPBeja — 15,00 €. 

e) Os candidatos que disponham dos documentos referidos na alínea c) arquivados nos 

Serviços Académicos do IPBeja estão dispensados da respetiva entrega. 

 

2. 1.ª fase – Calendarização: 

Inscrição nas provas 29 de maio a 12 de junho 

Prova escrita 14 de junho às 14h30 

Prova oral/entrevista 21 e 23 de junho a partir das 09h30 

Publicação de resultados – lista provisória Até 30 de junho 

Reclamações ou recurso dos resultados das provas Até 05 de julho 

Publicação de resultados – lista final Até 07 de julho 

 

3. 2.ª fase – Calendarização: 

Inscrição nas provas 1 a 11 de setembro 

Prova escrita 12 de setembro às 14h30 

Prova oral/entrevista 18 e 19 de setembro a partir das 09h30 

Publicação de resultados – lista provisória Até 21 de setembro 

Reclamações ou recurso dos resultados das provas Até 25 de setembro 

Publicação de resultados – lista final Até 27 de setembro 

 

Informações: 

Serviços Académicos, Sector II, do IPBeja – Tel: 284 314 400; e-mail: sasector2@ipbeja.pt ; 

Coordenador de Curso, Doutor José Pedro Matos Fernandes – e-mail: jpfernandes@ipbeja.pt . 

 

IPBeja, 26 de maio de 2017. 

A Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja2 

                                                           
1
 Se o candidato não consentir na reprodução em cópia do seu cartão de cidadão deverá mostrá-lo pessoalmente e em mão 

nos Serviços Académicos, Sector II, do IPBeja, dentro dos prazos fixados neste edital para a inscrição nas provas. 
2 Por delegação de competências, Despacho n.º 5161/2014, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 71, de 10 de abril. 
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