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EDITAL 

ABERTURA DO CONCURSO PARA ADMISSÃO À CANDIDATURA AO CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO, PLANEAMENTO E PERFORMANCE EM TRAIL RUNNING 

Ano letivo 2021/2022 

Faz-se público que estão abertas as candidaturas para admissão ao Curso de Pós-Graduação em 

Avaliação, Planeamento e Performance em Trail Running, a ter início no 1º semestre do ano 

letivo 2021/2022. 

Considerando o papel decisivo dos cursos ministrados no ensino superior para o 

desenvolvimento da nossa sociedade e a resposta necessária à carência de formação e 

especialização, este curso dará resposta à crescente procura nas áreas do Treino Desportivo, 

mais concretamente a corrida de montanha, permitindo que os formandos/alunos adquiram um 

conjunto de saberes e competências para a atuação e reconhecimento profissional na avaliação, 

planeamento e otimização do treino em Trail Running. 

1. CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

Podem candidatar-se à pós-graduação os titulares de licenciatura ou equivalente, os 

titulares de mestrado ou equivalente, profissionais na área. 

2. NÚMERO DE CANDIDATOS A ADMITIR 

São fixadas 24 vagas para o curso. 

3. FUNCIONAMENTO DO CURSO 

O curso de pós-graduação funcionará na Escola Superior de Desporto e Lazer em regime 

pós-laboral em b-learning com alguns momentos presenciais num total de 335h. 

4. CANDIDATURA 

O processo de candidatura far-se-á exclusivamente por meios eletrónicos (online) através 

do portal do IPVC em http://candidaturas.ipvc.pt. Deverão ser anexados à candidatura os 

seguintes documentos: cópia do bilhete de identidade e número de contribuinte ou cartão 

de cidadão; diploma ou certificado de conclusão de curso; curriculum académico, 

profissional e científico do candidato; documentos comprovativos dos elementos 

constantes no curriculum; 

5. INDEFERIMENTO DE CANDIDATURAS 

Serão liminarmente indeferidas as candidaturas em que se encontrem em qualquer uma 

das condições: 

http://candidaturas.ipvc.pt/
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a. Não cumpram o pagamento da taxa de candidatura; 

b. Não tenham sido instruídas com a documentação obrigatória; 

c. Não cumpram todas as regras ou prazos estabelecidos no Edital; 

d. Sejam efetuadas por candidatos com valores em débito ao IPVC. 

 

6. ADMISSÃO, SELEÇÃO E SERIAÇÃO 

Na seleção dos candidatos serão tidos em consideração os seguintes critérios gerais: 

curriculum académico e científico do candidato; curriculum profissional do candidato na 

área das ciências do desporto, educação física, ou afins, sendo dada especial relevância à 

experiência profissional comprovada na área. 

7. RESULTADOS DA SERIAÇÃO 

Os resultados da seriação são tornados públicos através de edital publicado no portal da 

ESDL-IPVC, do qual constará a lista ordenada de candidatos admitidos e não admitidos à 

matrícula e inscrição no curso. 

8. RECLAMAÇÃO/RECURSO 

Das decisões do júri sobre a seleção de candidatos cabe recurso ou reclamação, nos termos 

da lei. 

9. CALENDÁRIO 

É fixado o seguinte calendário para a realização das candidaturas: 

Refª. Ação De Até 

1 Afixação dos Editais  31.maio 

2 Apresentação das candidaturas – 1ª fase (online) 01.junho 18.julho 

3 
Admissão, seriação dos candidatos e afixação, no 
portal do IPVC e nas escolas, dos resultados – 1ª fase 

 23.julho 

4 Reclamações – 1ª fase 24.julho 26.julho 

5 Decisão sobre as reclamações – 1ª fase  28.julho 

6 Matrículas e inscrições – online (1ª fase) 29.julho 02.agosto 

7 
Apresentação das candidaturas – 2ª fase (online)  

(para preenchimento de vagas sobrantes) 
4.agosto 05.set 

8 Admissão, seriação dos candidatos  – 2ª fase  08.setembro 
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9 Reclamações – 2ª fase 9.setembro 10.setembro 

10 
Decisão sobre as reclamações e afixação, no portal 
do IPVC e nas escolas, dos resultados finais – 2ª fase 

 13.setembro 

11 Matrículas e inscrições – online (2ª fase) 14.setembro 15.setembro 

12 Apresentação candidaturas – 3ª fase (online) 20.setembro 03.outubro 

13 Admissão, seriação dos candidatos  – 3ª fase 06.outubro 

14 Reclamações – 3ª fase (comunicação por email) 07.outubro 

15 
Decisão sobre as reclamações e afixação, no portal 
do IPVC e nas escolas, dos resultados finais – 3ª fase 

08.outubro 

16 Matrículas e inscrições – online (3ª fase) 11.outubro 12.outubro 

Despacho IPVC-P-39/2021 

 

10. EMOLUMENTOS 

Pela candidatura são devidos os emolumentos | 60€00 

Matrícula e taxa de inscrição | 10€ 

Propinas | 1050€/ano com opção de pagar em 10 prestações 

Seguro | 7€ ou 9€ (alargado) 

Mais informações contactar por email: 

Serviços Académicos da ESDL (academicos@esdl.ipvc.pt)  

Balcão Único da ESDL (bu.esdl@esdl.ipvc.pt) 

Telefone | +351 258 809 678 

 

Melgaço, 31 de maio de 2021 

O Diretor da Escola Superior de Desporto e Lazer 

 

_______________________________ 

       (Doutor Pedro Bezerra)  
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