EDITAL
Mestrado em Educação Pré-Escolar
(2021/2022)
Adequado aos princípios orientadores de Bolonha, Curso Acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

CONDIÇÕES DE ACESSO: Detentores de um curso de licenciatura em Educação Básica; nos termos do art. 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de
14 de maio, os candidatos devem ter aprovação na prova de conhecimentos de Língua Portuguesa composta por um exame e uma entrevista a
realizar no ISEC Lisboa.

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO:
1)

Classificação final de Licenciatura em Educação Básica (os alunos detentores da Licenciatura em Educação Básica do ISEC Lisboa terão uma
majoração de 3 pontos);

2)
3)

Classificação final da prova de língua portuguesa;
Nº de ordem de candidatura.

Nota: As matrículas são condicionais até verificação de cumprimento das condições de acesso e ingresso pelos Júris, Comissões e CTC , ou até ao apuramento do
número mínimo de alunos matriculados, nos termos do regulamento financeiro em vigor, ficando sem efeito se as mesmas não se vierem a verificar

ORGANIZAÇÃO DO CURSO: O Curso tem uma duração de três semestres (90 ECTS), incluindo a frequência de unidades curriculares e a Prática
de Ensino Supervisionada (Estágio) na valência de docência para a qual habilita o curso.

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO GRAU:

A atribuição do grau de Mestre está condicionada à: a) Aprovação nas unidades curriculares

constantes do plano de estudos; b) Elaboração de um relatório final de estágio, sua discussão pública e aprovação.

PREÇÁRIO:

Candidatura: 130,00 Euros

Matrícula: 130,00 Euros
Dossier escolar: 35,00 Euros
Propina por ECTS: 65,00 Euros
Modalidades de pagamento:

- Pagamento Anual (1.º Ano): 3 666,00 Euros
- Pagamento Anual (3.º semestre): 1 891.50 Euros
- Fracionado em 12 prestações mensais e sucessivas de 325,00 Euros (1º ano)
- Fracionado em 6 prestações mensais e sucessivas no valor definido pelo preçário em vigor à data (3.º semestre)
Renovação de matrícula 2ºano – julho de 2022..……..…….(conforme preçário em vigor à data)

DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DE CANDIDATURA: Preenchimento do formulário de candidatura

online; Cópia do Certificado

de Habilitações; (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais); Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente; Curriculum
Vitae.

1- PERÍODO DE CANDIDATURAS:

2- PROVA DE CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (obrigatória):

1.ª Fase: 01 de março a 30 de abril de 2021

1.ª Fase: 04 de maio de 2021 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)

4.ª Fase: 18 de setembro a 8 de outubro de 2021

4.ª Fase: 12 de outubro de 2020 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)

1.ª Fase: 11 de maio de 2021
2.ª Fase: 30 de julho de 2021

1.ª Fase: 12 de maio a 29 de julho de 2021
2.ª Fase: 02 de agosto a 17 de setembro de 2021

4.ª Fase: 15 de outubro de 2021

4.ª Fase: 18 a 31 de outubro de 2021

2.ª Fase: 01 de maio a 19 de julho de 2021
3.ª Fase: 20 de julho a 17 de setembro de 2021

3- RESULTADOS DE SERIAÇÃO:
3.ª Fase: 24 de setembro de 2021

2.ª Fase: 22 de julho de 2021 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)
3.ª Fase: 20 de setembro de 2020 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)

4- PERÍODO DE MATRÍCULAS:

3.ª Fase: 27 de setembro a 8 de outubro de 2021
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HORÁRIO: Diurno e Pós-Laboral**
** O ISEC Lisboa reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja número mínimo de alunos inscritos.

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas
HORÁRIO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, exceto quarta-feira que funciona com o horário das 10h00-13h00.

PROTEÇÃO DE DADOS: Os dados recolhidos

através do processo de candidatura e matrícula no ISEC Lisboa destinam-se exclusivamente à

utilização dos serviços administrativos, pedagógicos, científicos, financeiros e de comunicação do ISEC Lisboa, designadamente, para efeitos de
processamento e gestão do processo e percurso escolar do aluno no ISEC Lisboa, e para divulgação de iniciativas do ISEC Lisboa, sendo garantida a
privacidade e a proteção dos dados registados. Os dados pessoais recolhidos relativos à identificação e percurso escolar no ISEC Lisboa são

armazenados por tempo indeterminado, nos termos da lei. Os titulares dos dados podem, a qualquer momento aceder à informaçã o que diz respeito
aos seus dados e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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EDITAL
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do
Ensino Básico
(2021/2022)
Adequado aos princípios orientadores de Bolonha, Curso Acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

CONDIÇÕES DE ACESSO: Detentores de um curso de licenciatura em Educação Básica; nos termos do art. 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de
14 de maio, os candidatos devem ter aprovação na prova de conhecimentos de Língua Portuguesa composta por um exame e uma entrevista a
realizar no ISEC Lisboa.

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO:
1)

Classificação final de Licenciatura em Educação Básica (os alunos detentores da Licenciatura em Educação Básica do ISEC Lisboa terão uma
majoração de 3 pontos);

2)
3)

Classificação final da prova de língua portuguesa;
Nº de ordem de candidatura.

Nota: As matrículas são condicionais até verificação de cumprimento das condições de acesso e ingresso pelos Júris, Comissões e CTC , ou até ao apuramento do
número mínimo de alunos matriculados, nos termos do regulamento financeiro em vigor, ficando sem efeito se as mesmas não se vierem a verificar

ORGANIZAÇÃO DO CURSO: O Curso tem uma duração de 4 semestres (120 ECTS), incluindo a frequência de unidades curriculares e a Prática
de Ensino Supervisionada (estágio) nas duas valências de docência para as quais o curso habilita.

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO GRAU:

A atribuição do grau de Mestre está condicionada à: a) Aprovação nas unidades curriculares

constantes do plano de estudos; b) Elaboração de um relatório final de estágio, sua discussão pública e aprovação.

PREÇÁRIO:

Candidatura: 130,00 Euros

Matrícula: 130,00 Euros
Dossier escolar: 35,00 Euros
Propina por ECTS: 65,00 Euros
Modalidades de pagamento:

1.º Ano
- Pagamento propina anual: 3 666,00 Euros
- Pagamento semestral (2 prestações no início de cada semestre): 1 891.50 Euros
- Fracionado em 12 prestações mensais sucessivas de 325,00 Euros em cada ano.
2.º Ano
- Propina de acordo com o regulamento financeiro em vigor à data

Renovação de matrícula 2ºano – julho de 2022 ………… (conforme preçário em vigor à data)

DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DE CANDIDATURA: Preenchimento do formulário de candidatura

online; Cópia do Certificado

de Habilitações; (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais); Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente; Curriculum
Vitae.

1- PERÍODO DE CANDIDATURAS:

2- PROVA DE CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (obrigatória):

3.ª Fase: 20 de julho a 17 de setembro de 2021
4.ª Fase: 18 de setembro a 8 de outubro de 2021

3.ª Fase: 20 de setembro de 2020 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)
4.ª Fase: 12 de outubro de 2020 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)

3- RESULTADOS DE SERIAÇÃO:

4- PERÍODO DE MATRÍCULAS:

2.ª Fase: 30 de julho de 2021

2.ª Fase: 02 de agosto a 23 de setembro de 2021

1.ª Fase: 01 de março a 30 de abril de 2021
2.ª Fase: 01 de maio a 19 de julho de 2021

1.ª Fase: 11 de maio de 2021

3.ª Fase: 24 de setembro de 2021
4.ª Fase: 15 de outubro de 2021

1.ª Fase: 04 de maio de 2021 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)
2.ª Fase: 22 de julho de 2021 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)

1.ª Fase: 12 de maio a 29 de julho de 2021

3.ª Fase: 27 de setembro a 15 de outubro de 2021
4.ª Fase: até 31 de outubro de 2021
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HORÁRIO: Diurno e Pós-Laboral**
** O ISEC Lisboa reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja número mínimo de alunos inscritos.

HORÁRIO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, exceto quarta-feira que funciona com o horário das 10h00-13h00.

PROTEÇÃO DE DADOS: Os dados recolhidos

através do processo de candidatura e matrícula no ISEC Lisboa destinam-se exclusivamente à

utilização dos serviços administrativos, pedagógicos, científicos, financeiros e de comunicação do ISEC Lisboa, designadament e, para efeitos de
processamento e gestão do processo e percurso escolar do aluno no ISEC Lisboa, e para divulgação de iniciativas do ISEC Lisboa, sendo garantida a
privacidade e a proteção dos dados registados. Os dados pessoais recolhidos relativos à identificação e percurso escolar no ISEC Lisboa são

armazenados por tempo indeterminado, nos termos da lei. Os titulares dos dados podem, a qualquer momento aceder à informação que diz respeito
aos seus dados e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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EDITAL
Mestrado em Gestão Autárquica
(2021/2022)
Adequado aos princípios orientadores de Bolonha; aprovado pelo Despacho n.º 9888/2013 de 26 de julho , alterado pelo Despacho n.º 5441/2019, de 4 de junho;
acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – Acreditação Máxima por seis anos
Decisão da A3Es de 29 de setembro de 2015 relativa ao curso de mestrado em Gestão Autárquica ACEF/1112/15677

CONDIÇÕES DE ACESSO:

Profissionais das Autarquias Locais, Licenciados em Gestão Autárquica e outras áreas de intervenção local,

licenciados em Gestão ou profissionais na área de gestão.

OBJECTIVOS: Os fenómenos de rápida mudança

social, económica, tecnológica e política têm levado as organizações públicas tradicionais a um

estimulante debate sobre novas formas de governação, diferentes modelos organizativos e métodos de gestão orientados para uma nova cultura,
que se pretende, emergente na Administração Autárquica.

A competitividade da administração regional e local (desburocratização, formação pessoal, entrada na administração pública sem qualificações
académicas), determina que a gestão vocacionada para as autarquias sejam as metas necessárias para atingir os objetiv os pretendidos de Portugal.

DESTINATÁRIOS: Profissionais das Autarquias Locais, Licenciados em Gestão Autárquica e outras áreas de intervenção local.
ESPECIALDADE: Gestão Autárquica – Gestão e Administração
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO:

Os candidatos serão seriados pela Comissão Científica do Mestrado, tendo em consideração:
a)
b)

Adequação e classificação da habilitação de acesso;
Formação Avançada em Gestão;

c)
Classificação da habilitação de acesso.
Nota: As matrículas são condicionais até verificação de cumprimento das condições de acesso e ingresso pelos Júris, Comissões e CTC, ou até ao
apuramento do número mínimo de alunos matriculados, nos termos do regulamento financeiro em vigor, ficando sem efeito se as m esmas não se
vierem a verificar.

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO GRAU: A atribuição do grau de Mestre está condicionada

à:

a) Aprovação nas unidades curriculares constantes do plano de estudos;
b) Elaboração de um trabalho final de mestrado, sua discussão pública e aprovação.

PREÇÁRIO:
Candidatura: 130,00 Euros
Matrícula: 130,00 Euros

Dossier escolar: 35,00 Euros
Propina por ECTS: 42,00 Euros
Modalidades de pagamento:
1.º Ano

- Pagamento propina anual: 2 368,80 Euros
- Pagamento semestral (2 prestações no início de cada semestre): 1 222,20 Euros
- Fracionado em 12 prestações mensais sucessivas de 210,00 Euros em cada ano.
2.º Ano
- Propina de acordo com o regulamento financeiro em vigor à data

Renovação de matrícula 2ºano – julho de 2022 ………… (conforme preçário em vigor à data)

DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DE CANDIDATURA: Preenchimento do formulário de candidatura

online; Cópia do Certificado

de Habilitações; (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais); Cópia do certificado de formação avançada em gestão (se
aplicável); Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente; Curriculum Vitae.
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DURAÇÃO: 4 semestres – 120 ECTS
1- PERÍODO DE CANDIDATURAS:

2 - RESULTADOS DE SERIAÇÃO:

3.ª Fase: 20 de julho a 17 de setembro de 2021
4.ª Fase: 18 de setembro a 8 de outubro de 2021

3.ª Fase: 24 de setembro de 2021
4.ª Fase: 15 de outubro de 2021

1.ª Fase: 01 de março a 30 de abril de 2021
2.ª Fase: 01 de maio a 19 de julho de 2021

1.ª Fase: 11 de maio de 2021
2.ª Fase: 30 de julho de 2021

3 - PERÍODO DE MATRÍCULAS:

1.ª Fase: 12 de maio a 29 de julho de 2021

2.ª Fase: 02 de agosto a 23 de setembro de 2021
3.ª Fase: 27 de setembro a 15 de outubro de 2021
4.ª Fase: até 31 de outubro de 2021

HORÁRIO: Diurno e Pós-Laboral**

** O ISEC Lisboa reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja número mínimo de alunos inscritos.

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas.
HORÁRIO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, exceto quarta-feira que funciona com o horário das 10h00-13h00.

PROTEÇÃO DE DADOS: Os dados recolhidos

através do processo de candidatura e matrícula no ISEC Lisboa destinam-se exclusivamente à

utilização dos serviços administrativos, pedagógicos, científicos, financeiros e de comunicação do ISEC Lisboa, designadamente, para efeitos de

processamento e gestão do processo e percurso escolar do aluno no ISEC Lisboa, e para divulgação de iniciativas do ISEC Lisboa, sendo garantida a
privacidade e a proteção dos dados registados. Os dados pessoais recolhidos relativos à identificação e percurso escolar no ISEC Lisboa são

armazenados por tempo indeterminado, nos termos da lei. Os titulares dos dados podem, a qualquer momento aceder à informação que diz respeito
aos seus dados e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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EDITAL
Mestrado em Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
(2021/2022)
Adequado aos princípios orientadores de Bolonha
Acreditado pelo período máximo (seis anos) pela Decisão NCE/14/01117 do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior,
publicada em 9 de Julho de 2015

CONDIÇÕES DE ACESSO: Licenciatura em áreas relacionadas ou Curriculum Vitae relevante em Segurança no Trabalho validado pel a Comissão
Científica do Mestrado.

OBJECTIVOS: A Segurança, como objetivo a procurar,

deve ser tratada como um processo global, sistémico e dinâmico. É global no sentido em

que risco, existe em todos os processos produtivos – entendendo este conceito de uma forma alargada – mas, também, em todo o processo
produtivo, numa perspetiva temporal ou espacial. Portanto, abordar, eficaz e eficientemente, a Segurança significa geri-la. O processo de Gestão da
Segurança é, assim, essencial para a obtenção de resultados práticos de minimização do risco. A formação específica que conduza à obtenção de
competências nesta área é, assim, uma mais-valia para um Técnico de Segurança e uma garantia para os empregadores da eficácia da sua atuação.
O Mestrado em Gestão de Segurança no Trabalho propõe-se dotar os formandos com tais competências, quer quanto à formação teórica base, quer

no que respeita à ligação com casos práticos e com a vivência dos problemas que sentirão como profissionais. O ciclo de estudos visa qualificar e
especializar Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho, no quadro do desempenho de funções de gestão e/ou direção em Entidades públicas ou
privadas. A formação ministrada é avançada e transversal à atividade relacionada com a Segurança e Saúde no Trabalho, e visa conhecimentos e
competências de gestão, complementares e abrangentes, numa perspetiva de otimização do desempenho operacional em ambiente empresarial,
sem descurar a necessária vertente de investigação e desenvolvimento. O curso faz uma abordagem sistémica das questões ligadas à gestão de
meios técnicos, económicos, financeiros e humanos, potenciando uma eficaz e eficiente gestão dos riscos.

DESTINATÁRIOS: Licenciados em Engenharia de Segurança no Trabalho, em Segurança e Higiene no Trabalho ou com Licenciaturas em áreas
afins, bem como os profissionais cujo currículo o justifique.

ESPECIALDADE: Segurança e Saúde no Trabalho
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO:
Os candidatos serão seriados pela Comissão Científica do Mestrado, tendo em consideração:
a) adequação e classificação da habilitação de acesso;
b) o currículo académico, científico e profissional.

Nota: As matrículas são condicionais até verificação de cumprimento das condições de acesso e ingresso pelos Júris, Comissões e CTC , ou até ao
apuramento do número mínimo de alunos matriculados, nos termos do regulamento financeiro em vigor, ficando sem efeito se as m esmas não se
vierem a verificar

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO GRAU: A concessão do grau de Mestre está condicionada

à:

a) aprovação em todas as unidades curriculares constantes do plano de estudos;
b) aprovação de um trabalho final de mestrado, especialmente elaborado para o efeito, após discussão pública perante um Júri.

PREÇÁRIO:

Candidatura: 130,00 Euros
Matrícula: 130,00 Euros

Dossier escolar: 35,00 Euros
Propina por ECTS: 47,00 Euros

Modalidades de pagamento:
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1.º Ano
- Pagamento propina anual: 2 650,80 Euros

- Pagamento semestral (2 prestações no início de cada semestre): 1 367.70 Euros
- Fracionado em 12 prestações mensais sucessivas de 235,00 Euros em cada ano.
2.º Ano

- Propina de acordo com o regulamento financeiro em vigor à data
Renovação de matrícula 2ºano – julho de 2022 ………… (conforme preçário em vigor à data)

DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DE CANDIDATURA: Preenchimento do formulário de candidatura

online; Cópia do Certificado

de Habilitações; (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais); Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente; Curriculum
Vitae (com comprovativos de experiencia/formação na área do curso).

1- PERÍODO DE CANDIDATURAS:

2 - RESULTADOS DE SERIAÇÃO:

1.ª Fase: 01 de março a 30 de abril de 2021
2.ª Fase: 01 de maio a 19 de julho de 2021

1.ª Fase: 11 de maio de 2021
2.ª Fase: 30 de julho de 2021

3.ª Fase: 20 de julho a 17 de setembro de 2021
4.ª Fase: 18 de setembro a 8 de outubro de 2021

3.ª Fase: 24 de setembro de 2021
4.ª Fase: 15 de outubro de 2021

3 - PERÍODO DE MATRÍCULAS:
1.ª Fase: 12 de maio a 29 de julho de 2021

2.ª Fase: 02 de agosto a 23 de setembro de 2021
3.ª Fase: 27 de setembro a 15 de outubro de 2021
4.ª Fase: até 31 de outubro de 2021

HORÁRIO: Fim-de-semana (sexta-feira das 18H00 às 23H00 e sábados das 09H00 às 13h00 e das 14H00 às 18H00) **
** O ISEC Lisboa reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja número mínimo de alunos inscritos.

NÚMERO DE VAGAS: 25 vagas.
CRÉDITOS CONCEDIDOS: O

Mestrado em Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho atribui 120 ECTS e o grau académico de Mestre,

correspondente ao 2º ciclo do Ensino Superior (nível VII).

HORÁRIO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, exceto quarta-feira que funciona com o horário das 10h00-13h00.

PROTEÇÃO DE DADOS: Os dados recolhidos

através do processo de candidatura e matrícula no ISEC Lisboa destinam-se exclusivamente à

utilização dos serviços administrativos, pedagógicos, científicos, financeiros e de comunicação do ISEC Lisboa, designadament e, para efeitos de
processamento e gestão do processo e percurso escolar do aluno no ISEC Lisboa, e para divulgação de iniciativas do ISEC Lisboa, sendo g arantida a

privacidade e a proteção dos dados registados. Os dados pessoais recolhidos relativos à identificação e percurso escolar no ISEC Lisboa são
armazenados por tempo indeterminado, nos termos da lei. Os titulares dos dados podem, a qualquer momento aceder à informação que diz respeito
aos seus dados e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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EDITAL
Mestrado em Operações de Transporte Aéreo
(2021/2022)
Curso Acreditado por Decisão do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), da tada de 31 de maio de 2011, sem
condições. Despacho n.º 6056/2019, de 1 de julho de 2019. Alteração da Estrutura Curricular – Despacho n.º 10621/2020, de 29 de outubro

CONDIÇÕES DE ACESSO: Licenciatura em áreas relacionadas ou Curriculum Vitae relevante em Aviação Civil.
OBJECTIVOS: O Ciclo de Estudos visa qualificar e especializar futuros ou aperfeiçoar atuais quadros das empresas

e entidades dos sectores da

Aviação Civil e Transporte Aéreo, no quadro do desempenho de funções de gestão, direção, ou direção técnica nos vários agente s económicos e
entidades da aviação comercial e civil. A formação ministrada é avançada e transversal à atividade relacionada com as Operações de Transporte
Aéreo e visa dotar os alunos com conhecimentos de gestão, complementares e abrangentes, numa perspetiva de otimização do dese mpenho
operacional em ambiente empresarial.
O curso faz uma abordagem sistémica do transporte aéreo, através da análise da atividade das companhias aéreas em articulação com outras
unidades e sistemas do Sector Aviação Civil, nomeadamente aeroportos, navegação aérea, assistência em escala, aeronavegabilidade, manutenção
e formação, sob os pontos de vista económico, operacional, e das estratégias e gestão comercial, financeira e de recursos humanos. Ness a medida,

o curso vem dotar os alunos de conhecimentos indispensáveis a uma efetiva e competente integração no sector da Aviação Ci vil e do Transporte
Aéreo.

DESTINATÁRIOS: Licenciados

em Ciências Aeronáuticas, Gestão Aeronáutica, licenciados ou bacharéis de cursos da área de Economia e

Gestão, Engenheiros, Juristas e outros profissionais ligados ao sector da aviação civil ou que nela pretendam prestar serviço.

ESPECIALDADE: Operações de Transporte Aéreo
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO:

Os candidatos serão seriados pela Comissão Científica do Mestrado, tendo em consideração:
a) adequação e classificação da habilitação de acesso;
b) o currículo académico, científico e profissional.

Nota: As matrículas são condicionais até verificação de cumprimento das condições de acesso e ingresso pelos Júris, Comissões e CTC , ou até ao
apuramento do número mínimo de alunos matriculados, nos termos do regulamento financeiro em vigor, ficando sem efeito se as mesmas não se
vierem a verificar

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO GRAU: A atribuição do grau de Mestre está condicionada

à:

a) Aprovação nas unidades curriculares constantes do plano de estudos;

b) aprovação de um trabalho final de mestrado, especialmente elaborado para o efeito, após discussão pública perante um Júri .

PREÇÁRIO:

Candidatura: 130,00 Euros
Matrícula: 130,00 Euros

Dossier escolar: 35,00 Euros

Propina por ECTS: 51,00 Euros
Modalidades de pagamento:
1.º Ano

- Pagamento propina anual: 2 876.40 Euros
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- Pagamento semestral (2 prestações no início de cada semestre): 1 484.10 Euros
- Fracionado em 12 prestações mensais sucessivas de 255,00 Euros em cada ano.
2.º Ano
- Propina de acordo com o regulamento financeiro em vigor à data

Renovação de matrícula 2ºano – julho de 2022 ………… (conforme preçário em vigor à data)

DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DE CANDIDATURA: Preenchimento do formulário de candidatura

online; Cópia do Certificado

de Habilitações; (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais); Cópia do certificado de formação avançada em gestão (se
aplicável); Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente; Curriculum Vitae (juntando comprovativos de experiência profissional em Aviação Cívil).

DURAÇÃO: 4 semestres – 120 ECTS
1- PERÍODO DE CANDIDATURAS:

2 - RESULTADOS DE SERIAÇÃO:

1.ª Fase: 01 de março a 30 de abril de 2021
2.ª Fase: 01 de maio a 19 de julho de 2021

1.ª Fase: 11 de maio de 2021
2.ª Fase: 30 de julho de 2021

3.ª Fase: 20 de julho a 17 de setembro de 2021
4.ª Fase: 18 de setembro a 8 de outubro de 2021

3.ª Fase: 24 de setembro de 2021
4.ª Fase: 15 de outubro de 2021

3 - PERÍODO DE MATRÍCULAS:
1.ª Fase: 12 de maio a 29 de julho de 2021

2.ª Fase: 02 de agosto a 23 de setembro de 2021
3.ª Fase: 27 de setembro a 15 de outubro de 2021
4.ª Fase: até 31 de outubro de 2021

ORGANIZAÇÃO DO CURSO: Semanal e Pós-Laboral**
1º Semestre – 11 horas letivas por semana

2º Semestre – 11 horas letivas por semana
3º e 4º Semestre – Orientação da Tese/Dissertação/Projeto.
** O ISEC Lisboa reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja número mínimo de alunos inscritos.

NÚMERO DE VAGAS: 30 vagas.
HORÁRIO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, exceto quarta-feira que funciona com o horário das 10h00-13h00.

PROTEÇÃO DE DADOS: Os dados recolhidos

através do processo de candidatura e matrícula no ISEC Li sboa destinam-se exclusivamente à

utilização dos serviços administrativos, pedagógicos, científicos, financeiros e de comunicação do ISEC Lisboa, designadament e, para efeitos de
processamento e gestão do processo e percurso escolar do aluno no ISEC Lisboa, e para divulgação de iniciativas do ISEC Lisboa, sendo garantida a
privacidade e a proteção dos dados registados. Os dados pessoais recolhidos relativos à identificação e percurso escolar no ISEC Lisboa são

armazenados por tempo indeterminado, nos termos da lei. Os titulares dos dados podem, a qualquer momento aceder à informação que diz respeito
aos seus dados e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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EDITAL
Mestrado em Riscos e Proteção Civil
(2021/2022)
Adequado aos princípios orientadores de Bolonha; aprovado pelo Despacho n.º 15518/2011, de 15 de novembro; acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior | NCE/10/01136, de 21/07/2011

CONDIÇÕES DE ACESSO: Licenciatura, Curriculum Vitae relevante na área, ou outras previstas no Art.º 17 – DL n.º 115/2013, de 7 de agosto.
OBJECTIVOS: O ciclo de estudos visa qualificar e especializar os atuais e/ou futuros técnicos dos serviços e organismos da administração central,

regional e municipal, bem como empresas e instituições com funções e responsabilidades nas áreas do planeamento de emergência , das operações
de socorro, das estratégias de prevenção, do ordenamento do território e, em termos gerais, da segurança de pessoas, de bens e do meio ambiente.

DESTINATÁRIOS:

Licenciados em áreas científicas relacionadas com a Proteção Civil (Biologia, Ciências Sociais, Geologia, Geografia,

Ordenamento do Território, Hidrologia, Climatologia, Engenharia de Proteção Civil, Engenharia do Ambiente, Engenharia Florestal, etc.) e também
especialidades que intervêm na gestão do território e no planeamento de emergência (Economia, Gestão, Direito).
É um curso dirigido a um vasto leque de profissionais, como sejam: Técnicos da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e dos respetivos

Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS); Técnicos dos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC) e outros técnicos da

administração local (Câmaras Municipais), regional (CCDR, ARH) e central (DGOTDU, INAG, APA, MAI, MAOTDR); Agentes de proteção civil (Corpos
de Bombeiros, INEM, Forças Armadas, Ação Social) e das forças e serviços de segurança (PSP, GNR, PJ, SEF); Professores de disciplinas

relacionadas com riscos naturais e tecnológicos, ou responsáveis por cursos, clubes e projetos de riscos e proteção civil; Membros de ONGs (CVP,
ANAFS, organizações de defesa do meio ambiente), etc.

ESPECIALDADE: Riscos e Proteção Civil
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO:

Os candidatos serão seriados pela Comissão Científica do Mestrado, tendo em consideração:
a) adequação e classificação da habilitação de acesso;
b) o currículo académico, científico e profissional.

Nota: As matrículas são condicionais até verificação de cumprimento das condições de acesso e ingresso pelos Júris, Comissões e CTC , ou até ao
apuramento do número mínimo de alunos matriculados, nos termos do regulamento financeiro em vigor, ficando sem efeito se as mesmas não se
vierem a verificar.

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO GRAU: A concessão do grau de Mestre está condicionada

a:

a) aprovação em todas as unidades curriculares constantes do plano de estudos;
b) aprovação de um trabalho final de mestrado, especialmente elaborado para o efeito, após discussão pública perante um Júri.

PREÇÁRIO:
Candidatura: 130,00 Euros
Matrícula: 130,00 Euros

Dossier escolar: 35,00 Euros
Propina por ECTS: 48,00 Euros

Modalidades de pagamento:
1.º Ano

- Pagamento propina anual: 2 707,20 Euros
- Pagamento semestral (2 prestações no início de cada semestre): 1 396,80 Euros
- Fracionado em 12 prestações mensais sucessivas de 240,00 Euros em cada ano.
2.º Ano
- Propina de acordo com o regulamento financeiro em vigor à data
Renovação de matrícula 2ºano – julho de 2022 ………… (conforme preçário em vigor à data)
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DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DE CANDIDATURA: Preenchimento do formulário de candidatura

online; Cópia do Certificado

de Habilitações; (a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais); Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente; Curriculum
Vitae.

1- PERÍODO DE CANDIDATURAS:

2 - RESULTADOS DE SERIAÇÃO:

1.ª Fase: 01 de março a 30 de abril de 2021
2.ª Fase: 01 de maio a 19 de julho de 2021

1.ª Fase: 11 de maio de 2021
2.ª Fase: 30 de julho de 2021

3.ª Fase: 20 de julho a 17 de setembro de 2021
4.ª Fase: 18 de setembro a 8 de outubro de 2021

3.ª Fase: 24 de setembro de 2021
4.ª Fase: 15 de outubro de 2021

3 - PERÍODO DE MATRÍCULAS:

1.ª Fase: 12 de maio a 29 de julho de 2021
2.ª Fase: 02 de agosto a 23 de setembro de 2021
3.ª Fase: 27 de setembro a 15 de outubro de 2021
4.ª Fase: até 31 de outubro de 2021

NÚMERO DE VAGAS: 20 vagas.
DURAÇÃO: 4 semestres – 120 ECTS
HORÁRIO: Pós-laboral (2 dias por semana): 6ª feira (à noite) e sábados - O ISEC Lisboa reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja
número mínimo de alunos inscritos.

HORÁRIO DOS SERVIÇOS ACADÉMICOS:
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00, exceto quarta-feira que funciona com o horário das 10h00-13h00.

PROTEÇÃO DE DADOS: Os dados recolhidos

através do processo de candidatura e matrícula no ISEC Lisboa destinam-se exclusivamente à

utilização dos serviços administrativos, pedagógicos, científicos, financeiros e de comunicação do ISEC Lisboa, designadamente, para e feitos de
processamento e gestão do processo e percurso escolar do aluno no ISEC Lisboa, e para divulgação de iniciativas do ISEC L isboa, sendo garantida a
privacidade e a proteção dos dados registados. Os dados pessoais recolhidos relativos à identificação e percurso escolar no ISEC Lisboa são
armazenados por tempo indeterminado, nos termos da lei. Os titulares dos dados podem, a qualquer momento aceder à informação que diz respeito
aos seus dados e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.
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