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EDITAL 
 

Abertura de candidatura ao Curso de  

Pós-Graduação em Gestão de Respostas de Apoio à Longevidade 

 

Torna-se público que se encontra aberto o concurso para admissão de candidatos ao Curso de 

Pós-Graduação acima referido, adiante designado curso, da Escola Superior de Saúde da Cruz 

Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, em colaboração com a Delegação da CVP de Braga, para o 

ano letivo 2022/2023. 

 

1. São admitidos à candidatura para matrícula e inscrição no curso a que se reporta o concurso 

os candidatos que tenham o diploma de Licenciado ou equivalente legal, na área científica 

das Ciências Sociais e Humanas;  

2. Vagas a concurso:  

São abertas 30 vagas para o curso de Pós-Graduação.  

3. A candidatura deverá ser realizada através do preenchimento e da submissão online do 

formulário eletrónico, disponível na internet em www.esscvpaltotamega.pt, ou efetuada 

presencialmente nos Serviços Académicos e de Ingresso. Ambas deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos:  

a) Documento de Identificação ou equivalente legal; 

b) Documento de Identificação Fiscal; 

c) Curriculum Vitae e documentos comprovativos do solicitado nos Critérios de Seriação, 

definidos no modelo Q200 (disponível no portal da Escola). 

d) Carta de motivação, segundo indicações dadas no Q200. 

4. Emolumentos:  

a) mensalidade: 25€ / mês x 6 meses 

Esta edição é financiada pelo Programa Impulso Adultos – Plano de Recuperação e 

Resiliência de Portugal.  

 

5. O júri do concurso poderá solicitar outros documentos que venha a considerar necessários.  
 

6. O júri procederá à seriação dos candidatos de acordo com os critérios de seriação definidos 

no modelo Q200 e disponíveis no Portal Institucional da Escola. 

http://www.esscvpaltotamega.pt/
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7. A rejeição da candidatura poderá ocorrer quando o candidato: 

a) Não entregue a documentação mencionada no ponto 3 deste Edital; 

b) Não reúna as condições de acesso e ingresso; 

c) Não proceda ao pagamento da taxa de candidatura (exceto nas condições aplicáveis);  

d) Apresente a candidatura fora do prazo fixado; 

e) Preste falsas declarações. 

 

8. Os prazos para candidatura, afixação dos resultados de seriação dos candidatos, reclamação, 

inscrição, matrícula e pedidos de creditação constam no quadro seguinte: 

ETAPAS 
CALENDÁRIO 

(1ª Fase) 

Apresentação de candidatura 11/08/2022 a 25/09/2022 

Afixação resultados da seriação dos candidatos 27/09/2022 

Apresentação das reclamações 28/09/2022 a 29/09/2022 

Resposta às reclamações 30/09/2022 

Afixação dos resultados definitivos da seriação dos candidatos 30/09/2022 

Formalização da inscrição e matrícula 03/10/2022 a 07/10/2022 

Estas datas estão sujeitas a eventuais alterações, sendo divulgadas no portal institucional da Escola 

 

9.  Do resultado final da candidatura os candidatos podem apresentar reclamação, devidamente 

fundamentada, dirigida à Presidente do Conselho de Direção, dentro do prazo estipulado no 

ponto 8 deste Edital. 
 

10. Após a 1ª fase de candidaturas pode seguir-se uma outra fase, destinada a ocupar vagas 

sobrantes, caso as vagas da 1ª fase não sejam totalmente preenchidas. 

 

11. Início do curso: outubro de 2022 

Horário: sextas-feiras das 18h às 22h e sábados das 9h – 18h 

Os horários poderão ser ajustados às necessidades de planeamento pedagógico, sendo sempre 

comunicados para o correio electrónico institucional da escola, atribuído no ato da matrícula. 

Local/ Tipo de Aprendizagem: 

Presencial: Braga (local a designar) e Chaves (ESSCVP- Alto Tâmega) 

Alguns módulos teóricos serão lecionados via Microsoft Teams.  
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12. Apenas se garante a abertura do curso se o número de matrículas for igual ou superior a 15 

(quinze). Caso o curso não inicie por falta de candidatos, a taxa de candidatura aplicada será 

devolvida ao candidato. 

 

13. A matrícula deverá ser realizada através do preenchimento e da submissão online do 

formulário, ou presencialmente na ESSCVP - Alto Tâmega nos Serviços Académicos e de 

Ingresso.  

 

14. Esta informação não dispensa, nem substitui, a consulta dos regulamentos aplicáveis e/ou 

outra documentação complementar, disponível no Portal Institucional da Escola 

www.esscvpaltotamega.pt. 

 

Chaves, 17 de agosto de 2022 

 
 

A Presidente do Conselho de Direção  
 
 
 
 

______________________________________ 
Maria Rita Paiva Pessoa 

 
 

http://www.esscvpaltotamega.pt/
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