Oferta formativa adequada às necessidades do mercado de trabalho

Politécnico de Leiria abre 1.915 vagas para o ano letivo 2018/2019
O Politécnico de Leiria abre 1.915 vagas para o ano letivo 2018/2019. A oferta de licenciaturas do
Politécnico de Leiria é composta por 52 cursos (regime diurno, pós-laboral e a distância), nas áreas de
Educação e Ciências Sociais, Engenharia e Tecnologia, Artes e Design, Turismo, Saúde e Desporto,
Ciências e Tecnologia do Mar, e Ciências Empresariais e Jurídicas. Rui Pedrosa, presidente do Politécnico
de Leiria, salienta a adequação contínua da oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho e o
aumento de vagas para o próximo ano letivo. «Vamos crescer ligeiramente, num compromisso de
sustentabilidade, necessidades do território, em particular empresas e instituições, e responsabilidade
solidária com as instituições de ensino superior do interior do país. Com este ligeiro aumento e
redistribuição de vagas, estamos a crescer na área das Engenharias, com particular enfoque na Mecânica,
Gestão Industrial e Biomecânica, nas áreas da Gestão e do Marketing, no Turismo, na área das Ciências e
Tecnologia do Mar, e também no Desporto».
O número de vagas do Politécnico de Leiria apresenta um ligeiro aumento comparativamente com as dos
últimos anos, distribuídas pelas suas cinco Escolas Superiores: de Artes e Design (348), de Educação e
Ciências Sociais (329), de Saúde (210), de Tecnologia e Gestão (733), e de Turismo e Tecnologia do Mar
(295). As licenciaturas disponíveis no Politécnico de Leiria são ministradas em regime diurno, pós-laboral e
ensino a distância, caracterizando-se a oferta formativa por uma abrangente multidisciplinariedade, e forte
ligação às empresas. O Politécnico de Leiria oferece ainda 49 mestrados, 26 pós-graduações e 39 cursos
técnicos superiores profissionais (TeSP) onde, face ao funcionamento do núcleo de formação em Torres
Vedras, se verifica também um aumento de vagas comparativamente com o ano anterior.
As candidaturas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorrem online no site da
Direção Geral de Ensino Superior (DGES). Os Serviços Centrais do IPLeiria, na Rua General Norton de
Matos, em Leiria, e a Escola Superior de Artes e Design em Caldas da Rainha, terão a funcionar gabinetes
de apoio às candidaturas, a partir do dia 18 de julho, nos dias úteis entre as 10h00 e as 16h00, em Leiria, e
das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, nas Caldas da Rainha.
As candidaturas via Concursos Especiais estão abertas desde o dia 16 de julho até 16 de agosto (1.ª fase)
diretamente no site do IPLeiria (http://candidaturas.ipleiria.pt/), onde pode ser consultada toda a informação
sobre a oferta formativa do Politécnico de Leiria (http://www.ipleiria.pt/cursos/). Também no portal do
Politécnico de Leiria é possível fazer uma visita virtual 360º para conhecer o exterior e interior das suas
cinco Escolas, dos seus centros de investigação, oficinas e laboratórios. Esta tour virtual 360 graus é guiada
pelo próprio “visitante” e está também disponível no Google Maps.
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