
EDITAL  

Pós-Graduação em Serviços Assistidos com Equinos 

 

 O Instituto Politécnico de Leiria faz saber que se aceitam 
candidaturas para o curso de Pós-Graduação em Serviços 
Assistidos com Equinos, nas condições a seguir especificadas:  

1. Numerus de vagas: 20 vagas.  

2. Candidatura  

 A candidatura é submetida na página eletrónica do IPLeiria, 
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) Comprovativo do pagamento da taxa de candidatura.  

3. Condições de acesso e ingresso  

Podem candidatar-se a esta pós-graduação:   

▪ Profissionais de saúde 
▪ Profissionais de educação. 
▪ Profissionais de desporto. 
▪ Outros profissionais licenciados com currículo relevante 

na área dos serviços assistidos com equinos 

4. Critérios de seriação:  

A seriação dos candidatos será feita de acordo com os critérios a 
seguir indicados 

A. Classificação no Bacharelato ou Licenciatura nas áreas da 
saúde, da educação e do desporto; 

B. Classificação da experiência profissional nos Serviços 
Assistidos com Equinos; 

C. Bacharelato ou Licenciatura noutras áreas de formação 

O cálculo da classificação final será feito com as classificações 
obtidas de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐶𝐹 =  
2𝐴 + 𝐶 + 𝐵1
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4. Calendário2   

 1ª fase 2ª fase 

Período candidaturas  25/01/2023 a 
17/02/2023 

1/03/2023 a 
13/03/2023 

Publicação de resultados  22/02/2023 15/03/2023 

Período de reclamações  23/02/2023 a 
25/02/2023 

16/03/2023 a 
18/03/2023 

Matrículas  23/02/2023 a 
28/02/2023 

16/03/2023 a 
18/03/2023 

  

                                                                 
1 A classificação de cada candidato será proporcional ao candidato que se 
apresente com mais horas de experiência profissional, sendo atribuída a 
este a classificação máxima. 

5. Início do curso:  março de 2023 

6. Dias de funcionamento:   

Quintas e sextas de tarde, e sábados todo o dia, em b-
learning. 

7. Língua utilizada na ministração do ensino:  

Português.  

8. 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.   

9. Júri  

Professora Maria Dulce Gomes (presidente) 

Professora Patrícia Bárbara 

Professora Raquel Faustino 

  

  

  

  

  

  

Instituto Politécnico de Leiria, 24 de janeiro de 2023  

  

2  A existência de segunda fase depende da existência de vagas 
sobrantes na primeira 


