Curso de Especialização Tecnológica em Gestão Hoteleira e de Alojamento

Processos de Candidatura e Recrutamento e Seleção
(Ciclo 2022-2023)

Inscrições
A candidatura pode ser feita através de:
a) Inscrição online - preenchimento de formulário disponível no site da EFTA, em Inscrição
b) Inscrição através de e-mail - preenchimento de ficha de inscrição solicitada para o email geral.efta@efta.edu.pt
c) Inscrição na Secretaria - preenchimento de ficha de inscrição na secretaria da EFTA.

Após a inscrição, os candidatos deverão entregar, obrigatoriamente, a seguinte documentação:
a) Curriculum Vitae;
b) Exibir presencialmente o original do Documento de Identificação ou facultar cópia do
mesmo;
c) Certificado de habilitações literárias e/ou profissionais (aceita-se fotocópia mediante a
apresentação do original);
d) Boletim de vacinas;
e) Visto/Autorização de residência (para os estrangeiros de países não-comunitários).

Recrutamento e Seleção
Todos os inscritos nos cursos de especialização tecnológica passam por um processo de seleção
que visa apurar os mais aptos e vocacionados para o exercício das atividades profissionais que
este curso proporciona.

O processo de seleção para candidatos:
- Titulares de um curso do ensino secundário ou equivalente;
- Titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um grau ou diploma de ensino
superior, consiste em:
a) Entrevista individual (ponderação 50%);
b) Análise curricular (ponderação 50%).
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Para candidatos noutras situações, o ingresso no CET está, adicionalmente, condicionado à
realização de Provas de Avaliação, sendo que:
a) Entrevista individual (ponderação 50%);
b) Análise curricular (ponderação 30%);
c) Provas de Avaliação (ponderação 20%).

Comunicação de Resultados
Os candidatos serão ordenados pela classificação final obtida no processo de seleção.
Todos os candidatos serão contactados e informados acerca dos resultados obtidos.

Matrículas
Todos os candidatos selecionados deverão proceder à matrícula.

Mais informações através do e-mail:
geral.efta@efta.edu.pt

Condições especiais para alunos estrangeiros residentes ou não em Portugal através do e-mail:
geral.efta@efta.edu.pt
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