CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SERIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS:
1º CRITÉRIO
APLICAÇÃO DO CONSTANTE NA ALÍNEA a) DO nº 10 DO DESPACHO NORMATIVO Nº 14
758/2004 (alterado pelo Despacho n.º 25.048-B/2013, de 12 de abril, com as alterações
introduzidas pelo Despacho n.º 29815-A/2012, de 19 de julho.):
“10 — As vagas existentes em cada escola ou agrupamento para matrícula no curso
ou cursos pretendidos são preenchidas, dando-se prioridade, sucessivamente, aos
alunos:
a) Com necessidades educativas especiais, nos termos da lei, ou cujo
percurso educativo anterior revele uma especial vocação para a
frequência do ensino profissional, ou quando a sua frequência se
revele de manifesto interesse educativo para o jovem; (Para os
alunos que invoquem Necessidades Educativas Especiais é exigido a
apresentação de Relatório Técnico-Pedagógico ao abrigo do
Decreto-Lei nº 55/2018 e para os alunos que invoquem “uma
especial vocação para a frequência do ensino profissional, ou
quando a sua frequência se revele de manifesto interesse educativo
para o jovem” é exigido a apresentação um parecer técnico
fundamentado por Psicólogos de Orientação Vocacional das Escolas
ou por outros Psicólogos que atestem o indicado na legislação
citada);

2º CRITÉRIO
APLICAÇÃO DO CONSTANTE NA ALÍNEA b) do nº 10 DO DESPACHO NORMATIVO Nº
14758/2004:
b) “Que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no primeiro
ano do ciclo de formação do curso pretendido;

•

HAVENDO NECESSIDADE DE SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS QUER DO 1º CRITÉRIO QUER DO
2º CRITÉRIO APLICA-SE O SEGUINTE (Nº 10.1 DO DESPACHO NORMATIVO 14 758/2004):

“10.1 — Os candidatos referidos na alínea b) do número anterior são ordenados
através da soma das classificações de todas as disciplinas que entram para o
cálculo da média final do 9.º ano de escolaridade ou equivalente”

HAVENDO NECESSIDADE DE DESEMPATE ENTRE OS CANDIDATOS SERIADOS PELA FORMA
CONSTANTE NO Nº 10.1 DO DESPACHO NORMATIVO 14 758/2004 JÁ REFERIDO, ELE É
EFETUADO EM FUNÇÃO DA IDADE: EM PRIMEIRO LUGAR O MAIS NOVO ATÉ AO MAIS VELHO.

