CURSOS TÉCNICO SUPERIORES E PROFISSIONAIS - ANO LETIVO 2018-19
ALUNOS INTERNACIONAIS

Os estudantes de nacionalidade não-portuguesa podem efetuar candidatura ao ingresso nos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais da ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO - ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL
(ABS) através do mesmo regime de candidatura dos estudantes portugueses e com acesso às mesmas vagas.

CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA



Propinas TeSP: 0 euros*



Oferta de Sebentas Digitais para Estudo (não é necessária a aquisição de livros)

* Quanto o aluno atingir 10 faltas injustificadas perderá o direito à bolsa escolar tendo que liquidar propinas
mensais cujos valores são de 115€/mês.

CONDIÇÕES DE INGRESSO


Habilitações mínimas 12º ano completo



Pagamento de Taxas de matricula (valor anual): 25 euros – pagamento a realizar antes da emissão
da Carta de Aceitação



Pagamento de Seguro + quota associação estudantes (valor anual): 27 euros

Os pagamentos são efetuados para o IBAN PT50.0033.0000.45299613526.05 (comprovativo em anexo).
Os comprovativo de pagamento são enviados para info@iesf.pt, indicando desde logo o nome completo, nº
identificação e curso inscrito (não serão emitidas Cartas de Aceitação sem o envio do comprovativo pagamento das
taxas).

VANTAGENS



Creditações para Licenciatura

PERÍODO CANDIDATURAS – ACEITAÇÃO PROCESSOS INSCRIÇÃO



Até 31 de julho 2018

ANO LETIVO



Inicio a partir de setembro de 2018 (de acordo com o curso)



Turmas em horário diurno e pós-laboral
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FASES CANDIDATURA AOS CURSOS ABS

1 FASE
CANDIDATO

2 FASE
ABS

3 FASE
CANDIDATO

4 FASE
ABS

5 FASE
CANDIDATO

6 FASE
CANDIDATO

7 FASE
ABS

1 Fase – Envio de toda a documentação solicitada para ingresso aos cursos;
2 Fase – Análise e validação do processo do candidato;
3 Fase – Pagamento taxa de matricula e envio de comprovativo
4 Fase – Emissão e envio da “Declaração de Vaga-Carta Aceitação” para o candidato;
5 Fase – Prepara processo de pedido de visto para entrega na Embaixada;
6 Fase – Envia para a ABS cópia de todo o processo entregue na embaixada e comprovativo de entrega;
7 Fase – Envia listagem de Candidatos Admitidos com validação para a Embaixada de Portugal.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO AOS CURSOS ABS
A. CANDIDATO


Ficha de Pré-inscrição ABS totalmente preenchida e assinada;
É obrigatório que o contato telefónico e e-mail do candidato sejam válidos.






Documento Informações complementares – Candidaturas Alunos Internacionais – assinado pelo
candidato e responsável pela sua subsistência em Portugal;
Foto tipo passe
Documento de Identificação (Bilhete de Identidade ou Passaporte);
Certificado de Habilitações – 12º ano completo;
Caso o candidato esteja em fase de conclusão do 12º ano deverá indicar no Boletim de Pré-inscrição, sendo que
a declaração de vaga só é emitida com o envio do comprovativo de conclusão do secundário.





Boletim Vacinas
Curriculum Vitae
Declaração de Honra Aluno Admitido – Preenchida, datada e assinada.

B. RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA DO CANDIDATO EM PORTUGAL




Termo de Responsabilidade preenchido e assinado;
Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte);
Comprovativa morada autenticado.

NOTAS: Não serão emitidas “Declarações de Vaga-Carta Aceitação”, sem a entrega de toda a
documentação acima indicada.
Paralelamente o CANDIDATO ADMITIDO tem de nos enviar cópia de TODO o processo entregue na
Embaixada para pedido de Visto. Só após o envio desta documentação a ABS validará junto da Embaixada de
Portugal a candidatura recebida.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CANDIDATURAS ALUNOS INTERNACIONAIS

(este documento tem de ser assinado pelo Candidato e pelo responsável pela subsistência do
aluno em Portugal e anexado ao boletim de pré-inscrição)
1. CUSTO DE VIDA
CUSTOS

TOTAL MENSAL

TOTAL ANUAL (12 MESES)

ALOJAMENTO

130 EUR a 200 EUR /mês
(custo médio)

1560 EUR a 2400 EUR

MATERIAL ESCOLAR

10 EUR

1000 EUR

TRANSPORTES

22 EUR

264 EUR

ALIMENTAÇÃO

150 EUR

1800 EUR

OUTRAS DESPESAS

88 EUR

1056 EUR

2. REGIME ASSIDUIDADE TESP
O aluno tem de cumprir a totalidade do calendário escolar definido pela Escola Superior de Negócios
Atlântico. Todas as faltas têm de ser justificadas. Quanto o aluno atingir 10 faltas injustificadas perderá o
direito à bolsa escolar tendo que liquidar propinas cujos valores são de 115€/mês.
3. RESIDÊNCIA E CONTATO ALUNOS TESP
Os alunos a residir em alojamento sugerido pela Escola Superior de Negócios Atlântico, não podem sair ou
mudar-se sem prévia justificação e conhecimento da Escola Superior Negócios Atlântico. O aluno deverá
sempre manter informada a Escola quanto a alterações respeitantes a contatos móveis.
O pagamento do alojamento tem de ser efetuado mensalmente ao proprietário/senhorio da habitação.
A não renovação da matrícula pelo aluno será informada ao Serviço de Estrageiros e Fronteiras e à Embaixada
emissora do pedido de visto.
4. RECURSOS DIDÁTICOS
Os alunos de modo a cumprirem os elementos de avaliação das disciplinas TeSP devem ter o seu próprio
Computador Pessoal.
5. PREÇÁRIO
Para o ano letivo 2018-19 aplica-se o que está em vigor no âmbito dos protocolos com o país do candidato.
Declaro que tenho total conhecimento das Informações completares ao Boletim de candidatura e assegurarei
as mesmas.

Assinatura Candidato: ________________________________________________Data: ____/____/____

Assinatura Responsável Subsistência: ____________________________________Data: ____/____/____

3

