AVISO

INSCRIÇÕES - 2020/2021 – 1.º SEMESTRE

UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS
CURSO DE ENFERMAGEM

Todos os candidatos selecionados para frequentar unidades curriculares isoladas do curso de Enfermagem, devem proceder à
sua inscrição no período compreendido entre 14 e 18 de setembro de 2020.
As inscrições devem ser efetuadas presencialmente nos Serviços Académicos da ESSV. No ato da inscrição o estudante obriga-se
a responder a todos os questionários apresentados pelo sistema informático, devendo a informação requerida ser correta e a mais
completa possível.
Cada estudante deve entregar os seguintes documentos, sob pena da não realização da inscrição:
▪
▪
▪
▪
▪

Fotocópia do documento de identificação
Fotocópia do N.º de Contribuinte (se aplicável)
Boletim de Vacinas atualizado (tétano)
Comprovativo do IBAN
1 fotografia atualizada (tipo passe)

O aluno deve ainda proceder na Tesouraria da ESSV, ao pagamento do seguro escolar e dos emolumentos estipulados no ponto
11.6, da Deliberação n.º 512/2019, conforme se discrimina:
a) Alunos matriculados num curso de 1.º ciclo do IPV: 50,00 €
b) Alunos matriculados em cTeSP do IPV: 50,00 €
c) Trabalhadores do IPV: 50,00 €
d) Alunos matriculados num curso de 2.º ciclo do IPV: 90,00 €
e) Ex-alunos do IPV: 90,00 €
f) Outros: 120,00 €
Seguro Escolar – no valor de 4,36€ (quatro euros e trinta e seis cêntimos)
Nota

▪ Os estudantes que pretendam usufruir de qualquer tipo de Estatuto (trabalhador-estudante, dirigente associativo jovem, de
estudante militar, de bombeiro ou de mães e pais estudantes, etc.), deverão requerê-lo até 10 dias úteis após o ato da
inscrição. Impressos disponíveis em: http://www.ipv.pt/sv.htm

ESSV, 11 de setembro 2020

O Técnico Superior,
___________________________________
Pedro Miguel Engenheiro Silva
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