
 

EDITAL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO (2ª fase) 

 

 
O Politécnico de Leiria faz saber que se aceitam candidaturas, nas 
condições a seguir especificadas: 
 
1. Número de vagas: 7 vagas. 
 
2. Candidatura: 
A candidatura é submetida na página eletrónica do Politécnico de 
Leiria, em http://www.candidaturas.ipleiria.pt/, e só se considera 
válida após o upload da documentação constante do ponto 2.1. e o 
pagamento da taxa de candidatura. 
 
2.1. Documentos a apresentar:  

a) Fotocópia do Certificado de Habilitações; 
b) Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
c) Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 
d) Curriculum Vitae; 
e) Outros documentos relevantes para apreciação da 

candidatura. 
 
3. Condições de acesso e ingresso: 
Requisitos mínimos: 

a) Licenciatura na área da saúde, ciências socias e na área 
da Educação 
 

4. Critérios de seriação: 
a) Classificação final de Licenciatura (50%) 

b) Apreciação do currículo académico, científico, técnico e 

profissional (50%) 

Pontuação  

20 Currículo profissional com experiência na área da 

intervenção às PEA superior a 10 anos 

18 Currículo profissional com experiência na área 

entre 5 a 10 anos  

14 Experiência profissional na área entre 2 a 5 anos 

10 Experiência profissional na área inferior a 2 anos 

8 Sem experiência na área. 

c) Em sede de apreciação das candidaturas, a entrevista pode ser 

utilizada como método de seleção com carácter eliminatório. 

 

5. Calendário: 

 2ª fase 

Período candidaturas 10/09/2021 a 27/09/2021 

Publicação de 
resultados 

29/09/2021 

Período de 
reclamações 

30/09/2021 

Matrículas 29/09/2021 a 01/10/2021 

 
 
6. Início do curso: 1 outubro de 2021 
 
 

 
7. Dias de funcionamento: Sextas-feiras, das 17h00 às 24h00, e 
sábados, das 09h00 às 19h00 (sujeito a alterações) 

 
8. Língua utilizada na ministração do ensino: Português. 
 
9. Informação detalhada sobre objetivos, plano de estudos, 
condições de acesso e ingresso, critérios de seleção e seriação e 
condições de funcionamento podem ser consultadas em 
www.ipleiria.pt. 
 
 
Politécnico de Leiria, 3 de setembro de 2021 
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