
EDITAL DE CANDIDATURA – 2020.21 

Pós-Graduação * 1.ª Fase 

Património Cultural Tradicional Popular Português 

 

 

1. Fixação de vagas: 

1.1. Número total de vagas 1.ª fase: 40 

1.2. N.º de vagas para o acesso geral: 35 

1.3. N.º de vagas para acesso especial (para candidatos ao 

abrigo de protocolos institucionais): 5 

1.4. Número mínimo de matrículas necessárias ao 

funcionamento do curso de formação pós-graduada: 25 

 

 
2. Habilitações de acesso: 

2.1. Detentores do  Grau  de  Licenciado em Ciências 

Humanas e Sociais | Folcloristas | Dirigentes Associativos | 

Técnicos Superiores de Museus, Bibliotecários e 

Arquivistas, Técnicos Municipais das distintas áreas do 

Património e outros gestores culturais. 

 

2.2 Público em geral com currículo relevante. 

 

2.3 Não licenciados,  que ficarão certificados com o Curso 

de Formação Complementar em Património Cultural 

Tradicional e Popular Português. 

 

2.4 O reconhecimento a que se referem os pontos 2.2 e 2.3 

tem como efeito apenas o acesso à formação pós-

graduada e não confere ao seu titular a equivalência ao 

Grau de Licenciado ou o reconhecimento desse Grau. 

 
3. Critérios de seleção de candidatos: 

3.1. Os candidatos à matrícula serão selecionados pela 

Comissão Científica da Formação Pós-Graduada, sob 

proposta do responsável do ciclo de estudos, tendo em 

conta os seguintes parâmetros: 

 

a) Carta de apresentação; 

b) Curriculum académico, científico e profissional; 

c) Habilitações académicas; 

 

 
4. Período de candidatura: 7 a 18 de setembro de 2020 

 

 

4.1. Formalização de candidaturas – a candidatura deverá 

ser efetuada exclusivamente via Internet, solicitando o 

impresso de candidatura e, posteriormente enviado com a 

respectiva documentação, através do seguinte endereço de 

correio electrónico: pg.pctpp@gmail.com  

 

4.2. Lista de documentos necessários à instrução do 

processo de candidatura, sendo considerados como 

obrigatórios,  sob pena de exclusão, os indicados nos 

pontos 4.2.1 e 4.2.2. 

 

4.2.1.  Fotocópia  do  Bilhete  de  Identidade / Cartão  

do Cidadão ou, outro documento de identificação para o 

caso de candidatos estrangeiros; 

 

4.2.2. Certificado de habilitações indicando o Grau 

com que se candidata; 

 

5. Pagamento da candidatura: A candidatura tem o custo de 

50.00€  (não reembolsável).  O pagamento  deverá  ser  efetuado 

via transferência bancária, para o NIB 0045 3170 4025 9667 

2143 4 (Pódio de Recordações – Associação Etno-Folclórica). 

 

Se  não  for possível  ao   candidato    formalizar    o   pagamento  

pelas   vias disponibilizadas,   poderá  fazê-lo   mediante  o  envio  

pelo  correio,  do  comprovativo  de  candidatura e de cheque 

ou vale  postal,  até  à  data   limite   de   pagamento,  indicada   

no  comprovativo  de  candidatura. 

 

Só    serão   consideradas    válidas    as   candidaturas   cujo 

pagamento tenha sido efetuado no prazo estabelecido. 

 

 

6. Período de seleção dos candidatos: 21 a 24 de setembro de 

2020. 

 

 

7. Período de matrícula e inscrição: A anunciar 

posteriormente. 

 

A anulação da matrícula devidamente justificada poderá ser 

requerida até 30 de novembro de 2020, implicando o pagamento 

de metade do valor da propina estabelecida. 

 

 

9. Calendário escolar: O definido pelo Regulamento da 

Formação Pós-Graduada, para o ano letivo de 2020/21.  

 

O curso funciona ao Sábado nos períodos da manhã e tarde 

(tempo integral). 

 

 

10. Local de Realização: FUNCHAL * Ensino à distância 

 

 

11. Plano de Estudos: https://ipiaget.org/patrimonio-

cultural-tradicional-e-popular-portugues/ 

 

 

 

Curso de Formação Pós-Graduada, ministrado ao abrigo do 

n.º 1, alínea d), Artigo 39.º * Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de 

Março. 

 
 

15 de julho de 2020 

 

 

Instituto Piaget de Almada – ISEIT * Ensino Universitário,  

O Diretor, Prof. Doutor Fernando António Rodrigues Vieira 

 

 

Pódio de Recordações * Associação Etno-Folclórica, 

A Vice-Presidente, Dra. Vanda Maria Costa Ferreira 

 
 

Para mais informações contactar: Pódio de Recordações - Associação Etno-Folclórica * Morada: Rua do Casal n.º 8 *              

3150-030 – Belide * Condeixa * Telef: 962 233 209 * E-mail: pg.pctpp@gmail.com | gfebelide@gmail.com 


