
 
 
 

DESPACHO N.º 40/PRESIDENTE/2022 

 

Nos termos do artigo 17.º do decreto-lei n.º 113/2014, de 16 de julho, e do Regulamento das Atividades 

Académicas e Linhas Orientadoras de Avaliação de Desempenho Escolar dos Estudantes do Instituto 

Politécnico de Setúbal, aprovo os prazos em que devem ser praticados os atos referentes aos Concursos de 

Acesso aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) cujo calendário para o ano letivo 2022/2023 se 

apresenta em anexo. 

 

Instituto Politécnico de Setúbal, 24 de fevereiro de 2022 

 

 

O Presidente, 

 

 

Prof. Doutor Pedro Dominguinhos 

 

  



 
 

ANEXO AO DESPACHO N.º 40/PRESIDENTE/2022 

CONCURSOS DE ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS 

Calendário para o acesso ao ano letivo 2022/2023 

Fase Atividade Órgão/Serviço/Local Data 

1ª Publicitação das vagas para a 1ª fase 
Regulamentos e Portal do 
IPS 

Até 24 de junho de 2022 

1ª 1ª Fase de candidaturas online Portal do IPS 
01 de julho até 16 de 
agosto de 2022 

1ª 
Realização de orais, se aplicável (situações de 
empate) 

Na Escola do IPS em que o 
candidato pretende 
ingressar, de acordo com o 
calendário fixado 

07 de setembro de 2022 
 

1ª 
Elaboração e submissão, para homologação, das 
listas seriadas de colocação e de exclusão  

Júris, Direção da Escola e 
Presidente 

09 de setembro de 2022 

1ª 
Homologação e afixação das listas seriadas de 
colocação e de exclusão da 1ª fase de 
candidaturas 

Divisão Académica e Portal 
do IPS 

12 de setembro de 2022 

1ª Envio da integração curricular dos colocados Júris, Divisão Académica  12 de setembro de 2022 

1ª 
Reclamações às listas seriadas de colocação e de 
exclusão da 1ª fase de candidaturas 

Divisão Académica 
13 e 14 de setembro de 
2022 

1ª 
Decisão sobre as reclamações às listas seriadas de 
colocação e de exclusão 

Júris, Direção da Escola e 
Presidente 

21 de setembro de 2022 

1ª 
Homologação e afixação da decisão sobre as 
reclamações às listas seriadas de colocação e de 
exclusão 

Divisão Académica, Portal do 
IPS e Presidente 

22 de setembro de 2022 

1ª 
Matrícula e inscrição dos colocados da 1ª fase de 
candidaturas 

Divisão Académica 
03 a 07 de outubro de 
2022 

1ª 
Convocatória de não colocados, em caso de vagas 
sobrantes 

Divisão Académica (para o 
endereço de correio 
eletrónico de candidatura) 

13 de outubro de 2022 

1ª 
Matrícula para ocupação de vagas sobrantes da 1ª 
fase 

Divisão Académica 
17 a 19 de outubro de 
2022 

1ª 
Solicitação, ao Júris de CTeSP, da integração 
curricular dos matriculados que ocuparam vagas 
sobrantes da 1ª fase 

Divisão Académica 24 de outubro de 2022 



 
 

1ª Decisões sobre as creditações dos matriculados  Júris dos concursos especiais  
Até 28 de outubro de 
2022 

1ª 
Aceitação e pagamento das creditações 
concedidas aos matriculados que ocuparam vagas 
sobrantes da 1ª fase 

Divisão Académica 
03 e 04 de novembro de 
2022 

  



 
 

Fase Atividade Órgão/Serviço/Local Data 

2ª Afixação das vagas para a 2ª fase de candidaturas 
Divisão Académica e Portal 
do IPS 

Até 11 de outubro de 
2022 

2ª 2ª fase de candidaturas online Portal do IPS 
De 12 a 18 de outubro de 
2022 

2ª 
Realização de orais, se aplicável, aos candidatos 
da 2ª fase (situações de empate) 

Na Escola do IPS em que o 
candidato pretende 
ingressar, de acordo com o 
calendário fixado 

25 de outubro de 2022 

2ª 
Elaboração e submissão, para homologação, das 
listas seriadas de colocação e de exclusão 

Júris, Direção da Escola e 
Presidente 

27 de outubro de 2022 

2ª 
Homologação e afixação das listas seriadas de 
colocação e de exclusão da 2ª fase de 
candidaturas 

Divisão Académica e Portal 
do IPS  

28 de outubro de 2022 

2ª Envio da integração curricular dos colocados Júris, Divisão Académica  28 de outubro de 2022 

2ª 
Reclamações às listas seriadas de colocação e de 
exclusão da 2ª fase de candidaturas 

Divisão Académica 
31 de outubro e 2 de 
novembro de 2022 

2ª 
Decisão sobre as reclamações às listas seriadas de 
colocação e de exclusão 

Júris, Direção da Escola e 
Presidente 

9 de novembro de 2022 

2ª 
Homologação e afixação da decisão sobre as 
reclamações às listas seriadas de colocação e de 
exclusão 

Divisão Académica, Portal do 
IPS e Presidente 

10 de novembro de 2022 

2ª 
Matrícula e inscrição dos colocados da 2ª fase de 
candidaturas e das reclamações atendidas 

Divisão Académica 
17 e 18 de novembro de 
2022 

2ª 
Convocatória de não colocados, em caso de vagas 
sobrantes de 2ª fase 

Divisão Académica (para o 
endereço de correio 
eletrónico de candidatura) 

24 de novembro de 2022 

2ª 
Matrícula para ocupação de vagas sobrantes da 2ª 
fase 

Divisão Académica 
28 e 29 de novembro de 
2022 

2ª 
Solicitação, ao Júris, da integração curricular dos 
matriculados que ocuparam de vagas sobrantes 
da 2ª fase 

Divisão Académica 5 de dezembro de 2022 

2ª 
Decisões sobre as creditações dos matriculados 
por ocupação de vagas sobrantes da 2ª fase 

Júris dos concursos 
Até 9 de dezembro de 
2022 

2ª 
Aceitação e pagamento das creditações 
concedidas aos matriculados 

Divisão Académica 
12 e 13 de dezembro de 
2022 
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