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1. Introdução 
Os Institutos Superiores Politécnicos (ISP’s) de Gaza, Manica e Tete são instituições 
públicas de ensino superior criados pelos Decretos números 30/2005, 31/2005 e 32/2005 
do Conselho de Ministros e publicados no Boletim da República número 33 I série de 23 de 
Agosto, respectivamente. Nos termos do Diploma Ministerial nº 86/90, de 26 de Setembro, 
que institui os exames de admissão às instituições do ensino superior, conjugado com o nº 
1 do Artigo 6 da Lei nº5/2003 de 21 de Janeiro, os ISP’s tornam público que nos dias 24 e 
25 de Janeiro de 2012 decorrerão os Exames de Admissão às estas instituições para o 
ano lectivo de 2012. 
 
Contactos: 
Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) -sita no Recinto do Instituto Agrário de 
Chókwè, Telefax: 28126061, telefones-28126019 e 28120401, (celular)-82 0049353, 
www.ispg.ac.mz 
 
Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM)-Centro Cultural Académico Montalto , rua Dr 
Araújo Lacerda,N° 500, 1° Andar, Tel. 251 24733, Fax 251 24 847, faça download do edital em 

formato electrónico,mais informações web: www.ispm.ac.mz 
 
Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT)- Estrada Nacional nº 7, Km 1, Bairro 
Matundo, Cidade de Tete, Telefones: +258-252 20454 e +258 84 4080602, Fax +258 252 
20452, faça download do edital em formato electrónico, mais informações web www.ispt.ac.mz 
 
 
 



2. Época, vagas e locais de realização 
a) Os exames decorrerão em duas (2) épocas estando a segunda condicionada ao preenchimento 
de vagas da época anterior e para o ano lectivo de 2012 estão disponíveis 900 vagas consoante a 
tabela 1. 
Tabela 1: Vagas disponíveis para os cursos por instituição 

Instituição Cursos Vagas 

ISP-Gaza 

Engenharia Agrícola 30 

Engenharia Florestal 30 

Engenharia Zootécnica 30 
Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural 30 

Economia Agrária (Diurno) 30 

Economia Agrária (Nocturno) 40 
Contabilidade e Auditoria (Diurno) 35 
Contabilidade e Auditoria (Nocturno) 45 

ISP-Manica 

Engenharia Agrícola opção Agro negócios 30 

Ecoturismo e Fauna Bravia 30 
Engenharia Florestal 30 

Engenharia Zootécnica 30 
Contabilidade e Auditoria (Diurno) 40 
Contabilidade e Auditoria (Nocturno) 50 

  

ISP-Tete 

Contabilidade e Auditoria (Diurno) 70 

Contabilidade e Auditoria (Nocturno) 140 

Engenharia de Processamento Mineral 70 
Engenharia de Minas 70 
Engenharia Informática 70 

   
a) As inscrições aos exames de admissão decorrerão de 15 de Novembro a 29 de Dezembro 

de 2011. 
b) No acto da inscrição os candidatos poderão indicar a 1ª e a 2ª opções de cursos que 

pretendem frequentar  
c) A taxa de inscrição é de 600,00 Mt para o curso diurno e 700,00 para o curso nocturno. Este 

valor deverá ser depositado nas seguintes contas Bancárias: 
• Conta nº 3199661510001 no banco BCI Instituto Superior Politécnico de Gaza; 
• Conta nº 190313225 no banco Millennium bim- Instituto Superior Politécnico de 

Manica; 
• Conta nº 110886812 no banco Millennium bim- Instituto Superior Politécnico de 

Tete; 
 

4. Locais de Inscrições  
MAPUTO: Escola Secundaria Francisco Manyanga 
CHÓKWÈ: Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) 
INHAMBANE: Escola Secundaria 29 de Setembro Maxixe  
SOFALA: Escola Secundária Sansão Mutemba-Beira 
MANICA: Centro Cultural Montaldo do Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM)-Chimoio 
TETE: Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT)  
ANGONIA: Escola Secundária de Ulonguè-Angónia- Tete 
CHANGARA: Escola Secundária Emília Daússe- Changara- Tete 
ZAMBÉZIA: Escola Secundária 25 de Setembro- Quelimane 
NAMPULA: Escola Secundária de Nampula  
CABO  DELGADO: Escola Secundária de Pemba- Pemba 
 



Locais de realização dos Exames 
MAPUTO: Escola Secundaria Francisco Manyanga 
Chókwè: Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG) 
INHAMBANE: Escola Secundaria 29 de Setembro Maxixe  
SOFALA: Escola Secundária Sansão Mutemba-Beira 
MANICA: Escola Joaquim Mara -Chimoio 
TETE: Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT)  
ANGONIA: Escola Secundária de Ulonguè-Angónia- Tete 
CHANGARA: Escola Secundária Emília Daússe- Changara- Tete 
ZAMBÉZIA: Escola Secundária 25 de Setembro- Quelimane 
NAMPULA: Escola Secundária de Nampula  
CABO DE DELGADO: Escola Secundária de Pemba- Pemba 
 
5. Requisitos 

• Para os cursos do ISPT, ISPM e ISPG, podem candidatar-se aos exames de admissão todos os 
indivíduos que possuam o nível médio do SNE (graduados da 12ª classe ramo de Ciências ou 
Letras com Matemática ou do ensino técnico profissional) ou equivalente,  

No acto de inscrição os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: 
a) Fotocópia de certificado de habilitações literárias do nível médio ou equivalente; caso não 

esteja disponivel, pode efectuar a inscrição mas devera apresentar o certificado na 
matrícula. 

a) Fotocópia de documento de identificação válido (Bilhete de Identidade, Espera Bilhete ou 
Passaporte para nacionais e DIRE para estrangeiros); 

b) Boletim de candidatura (obtido no local de inscrição) correctamente preenchido; 
c) Três (3) fotografias actualizadas do tipo passe coloridas; 
d) Comprovativo de depósito da taxa de inscrição apresentado na alínea c) do número 3 deste 

Edital. 
6. Publicação das listas dos candidatos 

a) As listas dos candidatos aos exames de admissão serão publicadas com uma antecedência de, 
pelo menos, uma semana em relação ao primeiro dia da realização dos exames. As listas 
serão afixadas nos locais referidos no número 4 deste Edital e indicarão as salas de realização 
dos exames; 

b) Os candidatos realizarão os exames nos locais onde se inscreveram bem como nas salas 
previamente indicadas onde constar o seu nome, estando interdito de se transferirem para 
outro local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Provas 
a) Serão realizadas provas nas disciplinas de Português, Biologia, Matemática e Física segundo 

o calendário apresentado pela tabela 2: 
Tabela 2 e 3: Calendário de realização dos exames de admissão do ano lectivo 2012 

Instituição Cursos Disciplinas de Exames 

ISPG 

Engenharia Agrícola Matemática e Biologia 

Engenharia Florestal  Matemática e Biologia 

Economia Agrária( Nocturno) Matemática e Português 

Economia Agrária( Diurno ) Matemática e Português 

Engenharia Zootécnica Matemática e Biologia 

Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural Matemática e Física 

Contabilidade e Auditoria (Diurno) Matemática e Português 

Contabilidade e Auditoria (Nocturno) Matemática e Português 

      

ISPM 

Engenharia Agrícola opção Agro negócios Matemática e Português 

Ecoturismo e Fauna Bravia Matemática e Português 

Engenharia Florestal Matemática e Português 

Engenharia Zootécnica Matemática e Português 

Contabilidade e Auditoria (Diurno) Matemática e Português 

Contabilidade e Auditoria (Nocturno) Matemática e Português 

      

ISPT 

Contabilidade e Auditoria (Diurno) Matemática e Português 

Contabilidade e Auditoria (Nocturno) Matemática e Português 

Engenharia de Processamento Mineral Matemática e Física 

Engenharia de Minas Matemática e Física 

Engenharia Informática Matemática e Física 

 

 
Tabela 3. Data de realização de exames 

Data Disciplinas de Exame Horas 

Mês de Janeiro, Terça-feira, 24/01/2012 Português, Biologia e Fisica 08:10.30 

Mês de Janeiro, Quarta-feira, 25/01/2012 Matemática 08:10.30 

 
b) Os candidatos devem apresentar-se na sala de exames 30 (trinta) minutos antes da hora de 

início das provas; 
c) À entrada para as salas de exames serão conferidos os documentos de identificação dos 

candidatos e, caso o nome não confira, ser-lhe-á interdita a entrada; 
d) Durante a realização dos exames apenas será permitido o uso de lápis de carvão, borracha e 

esferográfica azul ou preta, sendo interdito o uso de máquina calculadora, correctores, livros, 
telefones e esferográfica vermelha; 

e) Será vedada a entrada para a sala de provas passados 30 (trinta) minutos depois do início da 
prova ou, sair dela, antes dos trinta 30 (trinta) minutos do início da prova. 

8. Admissão, matrículas e início das aulas 
a) Serão admitidos os candidatos com média igual ou superior a 10 valores. 
b) As matrículas serão realizadas de 06 a 09 de Fevereiro e as aulas terão inicio a 13 de 

Fevereiro de 2012 nos três (3) Politécnicos; 
c) Informação sobre propina e taxa de matrícula pode ser encontrada na vitrina de cada 

Politécnico; 



d) O estudantes que desejam reingressar no ano lectivo 2012 deverão matricular-se nas datas 
indicada na alínea b) mediante a apresentação de uma autorização do Director-Geral 

9. Publicação dos resultados dos exames 
A publicação dos resultados dos exames está prevista para a primeira semana de Fevereiro de 2012 e 
serão afixados nos locais onde os candidatos prestaram as provas e no website dos institutos. 
 
10. Revisão de provas e reclamações 

a) O prazo para a apresentação dos pedidos de revisão de provas e de reclamações é de 48 horas 
a partir do dia da publicação dos resultados e deverão ser entregues nos locais de inscrição; 

b) Os pedidos de revisão e as reclamações, em requerimento próprio e devidamente preenchido, 
a obter no local de inscrição, serão aceites mediante o pagamento de uma taxa de 1 000,00 Mt 
(Mil Meticais) por disciplina de exame a ser paga no acto do pedido de revisão; 

c) Independentemente do resultado dos pedidos de revisão de provas e de reclamações, o valor 
referido na alínea anterior não será devolvido; 

d) No acto da apresentação do pedido de revisão de provas e de reclamações deve-se apresentar 
o recibo de inscrição; 

 
11. Bolsas de estudo 

a) Os ISP’s possuem bolsas de estudos para as quais os candidatos poderão concorrer durante o 
período em que decorrem as inscrições, devendo para tal apresentar os seguintes documentos: 

Pedido de bolsa de estudos dirigido ao Director-Geral do respectivo Politécnico (com 
assinatura reconhecida); 
• Atestado de residência; 
• Atestado de pobreza; 
• Comprovativo da renda familiar; 
• Boletim de candidatura à bolsa de estudos; 
• Declaração confirmativa de agregado familiar 

b) Dado que o número de bolsas é reduzido, encorajamos aos candidatos e estudantes internos a 
aderirem a Bolsas das Direcções Provinciais de Educação; 

c) As renovações de bolsas de estudo serão feitas nos períodos de inscrições em cadeiras.  
d) Não serão aceites pedidos de bolsa com documentação incompleta ou fora do prazo 

estabelecido. 
e) A avaliação das candidaturas às bolsas de estudos será feita por uma comissão nomeada para 

o efeito. 
f) Não serão concedidas bolsas de estudos aos candidatos que se matricularem no curso 

nocturno. 
 
12. Advertência 

a) Falsas declarações, apresentação de documentos falsos, fraude ou qualquer outro tipo de 
irregularidades imputáveis ao candidato, serão punidos com sanções que podem incluir a 
anulação da candidatura, do exame ou do curso; 

b) O candidato que se fizer representar por outrem ou apresentar-se com identificação falsa, será 
automaticamente reprovado, sem prejuízo da responsabilidade criminal daí decorrente. 

 
13. Casos omissos 
Cabe a Direcção Geral de cada Politécnico interpretar as dúvidas resultantes da aplicação do presente 
Edital e integrar os casos omissos. 
 

Comissão de Exames de Admissão 
 

18 de Outubro de 2011 


