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Publicite-se nos Locais de Estilo. 
05/08/2016 
 
 

Vice-Presidente do IPBeja 

CONCURSOS ESPECIAIS DE ACESSO E INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 

2016/17 – CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO E DESEMPATE1 

(Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho) 

 

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

a) APROVADOS NAS PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A 

AVALIAR A CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DOS CURSOS 

SUPERIORES DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA DOS MAIORES DE 23 

ANOS 

Os candidatos são seriados através da classificação final das provas 

especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos 

cursos superiores dos maiores de 23 anos, por ordem decrescente, expressa no 

intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20; 

 

b) TITULARES DE UM DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

Os candidatos serão ordenados pelo valor obtido para o resultado da aplicação da 

seguinte fórmula (escala de 0 a 200) – C: 

𝐶 = 0,6 × 𝑀𝐹𝐶 + 0,3 × 𝐴𝐹 + 0,1 × 𝐼𝐸𝐹 

Em que: 

1. MFC – Média Final de Curso do estudante na escala 0-200. 

2. AF – Afinidade – pode tomar os valores 0, 100 ou 200, correspondendo à 

apreciação feita pelo júri relativamente ao curso concreto que o candidato 

possui e a afinidade deste com o curso a que se candidata: 

 Na mesma área: 200; 

 Em área afim: 100; 

 Em área diferente: 0. 

3. IEF – Instituição de Ensino/Formação – pode tomar valores de 0 ou 200, 

consoante a origem do diploma do curso de que o candidato é detentor: 

 Diploma obtido no IPBeja: 200; 

 Diploma obtido noutras Instituições de Ensino/Formação: 0. 

 

                                                             
1 Aprovado pelo Conselho Técnico-Científico do IPBeja, em 22 de julho de 2015. 
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c) TITULARES DE UM CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL 

Os candidatos serão ordenados pelo valor obtido para o resultado da aplicação da 

seguinte fórmula (escala de 0 a 200) – C: 

𝐶 = 0,6 × 𝑀𝐹𝐶 + 0,3 × 𝐴𝐹 + 0,1 × 𝐼𝐸𝐹 

Em que: 

1. MFC – Média Final de Curso do estudante na escala 0-200. 

2. AF – Afinidade – pode tomar os valores 0, 100 ou 200, correspondendo à 

apreciação feita pelo júri relativamente ao curso concreto que o candidato 

possui e a afinidade deste com o curso a que se candidata: 

 Na mesma área: 200; 

 Em área afim: 100; 

 Em área diferente: 0. 

3. IEF – Instituição de Ensino/Formação – pode tomar valores de 0 ou 200, 

consoante a origem do diploma do curso de que o candidato é detentor: 

 Diploma obtido no IPBeja: 200; 

 Diploma obtido noutras Instituições de Ensino/Formação: 0. 

 

d) TITULARES DE UM GRAU ACADÉMICO – BACHAREL, LICENCIADO, MESTRE 

OU DOUTOR 

Os candidatos serão ordenados pelo valor obtido para o resultado da aplicação da 

seguinte fórmula (escala de 0 a 200) – C: 

𝐶 = 0,4 × 𝑀𝐹𝐶 + 0,3 × 𝐺𝐴 + 0,2 × 𝐴𝐹 + 0,1 × 𝐼𝐸𝐹 

Em que: 

1. MFC – Média Final de Curso do estudante na escala 0-200. 

2. GA – Grau Académico – pode tomar valores de 140, 160, 180 ou 200, 

correspondendo ao académico de que o candidato é detentor: 

Grau 
Académico 

Concurso a cursos da 
Escola Superior de Saúde 

Concurso a outros cursos 
do IPBeja 

Bacharel 200 140 



   

Página 3 de 3 

Grau 
Académico 

Concurso a cursos da 
Escola Superior de Saúde 

Concurso a outros cursos 
do IPBeja 

Licenciado 140 160 

Mestre 160 180 

Doutor 180 200 

3. AF – Afinidade – pode tomar os valores 0, 100 ou 200, correspondendo à 

apreciação feita pelo júri relativamente ao curso concreto que o candidato 

possui e a afinidade deste com o curso a que se candidata: 

 Na mesma área: 200; 

 Em área afim: 100; 

 Em área diferente: 0. 

4. IEF – Instituição de Ensino/Formação – pode tomar valores de 0 ou 200, 

consoante a origem do diploma do curso de que o candidato é detentor: 

 Diploma obtido no IPBeja: 200; 

 Diploma obtido noutras Instituições de Ensino/Formação: 0. 

 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate resultante da aplicação 

dos critérios de seriação disputem a última vaga ou o último conjunto de vagas de um 

par estabelecimento/curso num determinado concurso, o desempate faz-se pela 

aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

1. Classificação final obtida arredondada às centésimas, considerando como 0,01 o 

valor não inferior a 0,005; 

2. Candidatos residentes no Distrito de Beja;  

3. Candidatos mais velhos. 
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