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EDITAL  

ABERTURA DE CANDIDATURAS AO CURSO DE MESTRADO EM 

MARKETING 

ANO LECTIVO 2013/2014 

 
1. CANDIDATURAS 

 
As candidaturas deverão ser efetuadas em http://on.ipvc.pt/. 

 
 

2. CONDIÇÕES DE ACESSO 
 

 

 Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal; 

 Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de 
estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado aderente a 
este Processo; 

 Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os 
objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do 
estabelecimento de Ensino Superior onde pretendem ser admitidos; 

 Detentores de um currículo escolar, científico, ou profissional, que seja reconhecido como 
atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico 
estatutariamente competente do estabelecimento de Ensino Superior onde pretendem ser 
admitidos. (in art. 17.º, DL 74/2006 de 24 de Março)  

 
 

3. DOCUMENTOS A APRESENTAR 

 

 Certificado de Habilitações com a Classificação Final; 

 Currículo Profissional e Académico; 

 Fotocópia dos documentos mencionados no currículo profissional e académico; 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade 

 Fotocópia do NIF (no caso de não ter cartão de cidadão) 

 
 

4. VAGAS 

O número total de vagas é de 25 (vinte e cinco) 

 

 

http://on.ipvc.pt/
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5. A seriação dos candidatos à frequência do curso é feita através da análise curricular 
efetuada por júri nomeado para o efeito, com base em regras e critérios de seleção a 
definir.   

 
 

6. PRAZOS 
 
 

Procedimentos 
Prazos 

De Até 

Apresentação das candidaturas online 

Seleção e Seriação 

Afixação da lista provisória dos candidatos admitidos  

Reclamações 

Decisão sobre as reclamações 

Afixação da lista definitiva dos candidatos admitidos  

Matrículas e inscrições 

Início do Ano Letivo  

17-06-2013 

15-07-2013 

 

22-07-2013 

 

 

16-09-2013 

03-10-2013 

12-07-2013 

19-07-2013 

22-07-2013 

26-07-2013 

31-07-2013 

31-07-2013 

20-09-2013 

 

7. EMOLUMENTOS 
 

Candidatura – 60,00 Euros 
Matrícula e Inscrição – 10,00 Euros 
Propina - 1050,00 Euros por ano letivo  

 
8. 2.ª FASE 
 

Poderá ser aberta uma 2.º Fase de candidaturas para preenchimento de vagas sobrantes, em 

calendário a definir posteriormente. 

 
Valença, 17 de Junho de 2013       
 
 

  O Diretor 
 
 

         (João Paulo Vieito) 
 


