EDITAL
RELATIVO AO CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO DO ESTUDANTE INTERNACIONAL A
CICLOS DE ESTUDO DE LICENCIATURA E CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS
NO ISCIA ANO LETIVO 2019/2020

No cumprimento do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 62/2018 de 6 de Agosto, faz-se publicar os resultados de colocação relativos à
primeira fase do concurso especial de acesso e ingresso do estudante internacional ao ciclo de estudo
de licenciatura e aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais no ISCIA, designadamente dos
estudantes que satisfazem as condições definidas no artigo 4.º do n.º2 do referido diploma.

Licenciatura Proteção Civil
Nome

Situação

Fidel Mendes Lopes Varela

Colocado

Ana Cristina Semedo Frederico

Colocado

Marlise Taís Furtado Fernandes

Colocado

Amina Patrícia Pereira Moreno

Colocado

Duturna Fuabi Naiana

Colocado

Licenciatura Psicopedagogia

Nome

Situação

Cristiane Adira Tavares Montrond

Colocado

Eldina Tavares Lopes

Colocado

Nélida Nelisa dos Santos Semedo

Colocado

Marlisa de Fátima R. Gomes Batalha

Colocado

Nélida Borges Leal

Colocado

Observações:

1

1) De acordo com o edital, todos os estudantes internacionais com situação de colocado, deverão efetuar

reserva de vaga nos prazos estabelecidos, de dia 7 de agosto a 21 de agosto;

2) Caso os alunos colocados não exerçam o direito de reserva de Vaga, será automaticamente seriado o
candidato “colocado condicionalmente” que exerça esse direito;

3) Os alunos colocados condicionalmente, podem vir a ser colocados por desistência de algum aluno
colocado ou em outras vagas existentes nos restantes cursos;

3) Os alunos de cabo Verde e São Tomé e Príncipe, ao abrigo dos acordos firmados com várias entidades,
ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição no valor de 100€, liquidam somente os seguintes valores:
a) Os candidatos provenientes de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, deverão fazer
reserva de vaga através do pagamento de 263€ (para licenciatura) e de 173€ (para CTESP),
a efetuar por transferência bancária pra o seguinte número de identificação bancária
BIC/SWIFT: BESCPTPL ( IBAN: PT50 000700000091777607423) identificando na
transferência o nome do aluno que está a realizar a reserva de vaga, sendo requisito para
a emissão de carta de admissão para visto de estudo;
b) os candidatos selecionados que não efetivarem a reserva de vaga no prazo estabelecido
pelo ISCIA, perdem o direito de ocupação da respetiva vaga
c) o valor cobrado na reserva de vaga de 263€ para licenciatura corresponde aos
emolumentos da matrícula e da primeira prestação de propina/serviços de extensão
educativa; o valor cobrado na reserva de vaga de 173€ para Curso Técnico Superior
Profissional (CTESP) corresponde aos emolumentos da matrícula e da primeira prestação
de propina/serviços de extensão educativa
Nota: Não são devolvidos os pagamentos feito pela matrícula e propina em caso de desistência do
estudante.
4) Após efetivação da reserva de vaga, o ISCIA emitirá carta de admissão para visto de estudo e enviará para
o aluno com reserva de vaga, para que o mesmo proceda á sua entrega para obtenção de visto de estudo na
Embaixada de Portugal;

5) A matrícula no ISCIA será efetuada presencialmente aquando da chegada do estudante a Portugal, no
início do ano letivo.
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