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LICENCIATURAS





PORTUGAL

LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS

ESCOLAS SUPERIORES IPVC:

PORQUE VALE A PENA ESTUDAR NO IPVC

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo é uma instituição que aposta na 
excelência da formação, situada numa das regiões mais bonitas de Portugal, o 
Alto Minho. As nossas seis Escolas Superiores estão localizadas em edifícios 
modernos e com excelentes equipamentos.
Temos sobretudo uma enorme vontade em que sejas nosso(a) aluno(a)! Essa 
decisão está nas tuas mãos. Nas nossas fica o compromisso de que tudo 
faremos para que nunca te arrependas de seres aluno(a) do IPVC.

http://www.esce.ipvc.pt/
http://www.esdl.ipvc.pt/
http://www.esa.ipvc.pt/
http://www.ese.ipvc.pt/
http://www.estg.ipvc.pt/
http://www.ess.ipvc.pt/


VIANA dO CASTELO



OFERTA FORMATIVA

CTeSP CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS
Termalismo e Bem-Estar

LICENCIATURA 
Enfermagem

MESTRAdOS
Enfermagem Comunitária
Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa
Gestão das Organizações — Ramo Gestão de Unidades de Saúde [APNOR]* 

PóS-GRAdUAçõES
A consultar em www.ipvc.pt

Sabias que...
A Escola Superior de Saúde fica 
ao lado da ULSAM - Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho?

* Abertura condicionada ao n.º de candidatos.

COnTACTOs

Rua Moisés Alves de Pinho, nº 280
4900-314 Viana do Castelo 

+351 258 809 550 
www.ess.ipvc.pt     geral@ess.ipvc.pt 

TRAnsPORTEs

Bus Académico

Comboios CP

Bira IPVC

VídEO PROMOCIOnAl

Clique na imagem para visualizar o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=TpgJ0AoE-HY


LICENCIATURA

www.ess.ipvc.pt

QUAndO POssO CAndIdATAR-ME?

Concurso nacional de Acesso:

É Importante consultar o calendário em www.dges.gov.pt

| Provas M23
| se tens um CET

| se tens um CTesP
| se já fores licenciado

TESTEMUNHO

| 1ª Fase  —›  julho a agosto
| 2ª Fase  —› setembro
| 3ª Fase  —› outubro

Ensino 
superior Público

Regime diurno

Sabe mais 
sobre o 

curso

Enfermagem

Sara Rufo

ESS
Escola Superior de Saúde
Viana do Castelo

CATEGORIA PROFISSIONAL
Enfermeiro(a)

Um(a) Enfermeiro(a) pode atuar na seguinte área:
• Área de saúde

ONdE POSSO TRABALHAR
• Hospitais
• Centros de saúde
• Instituições particulares de solidariedade social 
   (creches, infantários, centros de dia, lares para 
   idosos ou outros)
• Escolas
• Empresas

PROVAS dE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
[02] Biologia e Geologia

[07] Física e Química e [02] Biologia e Geologia

[02] Biologia e Geologia e [18] Português

PREFERÊNCIA REGIONAL
Percentagem de vagas: 50%
Área de influência: Porto, Braga e Viana do Castelo

“A Escola Superior de Saúde de Viana do Castelo proporcionou-me 
um percurso no ensino superior de excelência, não só na Licencia-
tura em Enfermagem como no Mestrado em Promoção em Edu-
cação para a Saúde, e, por fi m, na Especialidade em Enfermagem 
Comunitária. Através de um corpo docente altamente qualifi cado 

e disponível, continuamente alinhado com planos de estudo atu-
ais, adequados e ajustados aos contextos das práticas clínicas, 
esta Escola permitiu-me evoluir ao longo dos anos, não só como 
enfermeira mas também como pessoa, com a certeza de que posso 
sempre regressar!”

AVALIAÇÃO
E ACREDITAÇÃO

PELA A3ES 






