UNIVERSIDADE LÚRIO
FACULDADE DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO FÍSICO

EDITAL
Curso Superior Profissionalizante em Medição e Orçamentação de Projectos e Obras de
Construção Civil
ANO LECTIVO 2019-2020
Estão abertas candidaturas para o Curso Superior
Profissionalizante em Medição e Orçamentação de
Projectos e Obras de Construção Civil.

➢

Abordagem
O Curso confere:
➢ Competências técnico-profissionais
➢ Certificado de Curso Superior Profissionalizante
(sem atribuição de grau académico)
➢ Créditos académicos

Local de realização do curso:
➢ As aulas decorrerão no Campus de Marrere e
Instituto Industrial e Comercial de Nampula,
das14:00 às 18:00 horas, de 2ª a 6ª feira, em regime
presencial e modular.

Duração: 2 anos, sendo que o último semestre será
dedicado ao estágio a decorrer numa empresa ou
instituição parceira.
Público-alvo
➢ Jovens e adultos com nível médio (12ᵃ classe ou
equivalente);
➢ Profissionais, já formados, que queiram reorientar as
suas carreiras profissionais (com o mínimo de 12ª
classe ou equivalente);
➢ Profissionais, em exercício, que queiram melhorar as
suas competências (com o mínimo de 12ª classe ou
equivalente).
Vagas: O número de vagas disponível é de 25.
Candidatura
No acto da candidatura, os candidatos deverão apresentar
os seguintes documentos:
➢ Cópia de BI, passaporte ou outro documento de
identificação pessoal;
➢ Duas fotografias do tipo-passe;
➢ Curriculum vitae;
➢ Cópia do certificado de habilitações literárias
(autenticado);
➢ Comprovativo do depósito da taxa de
candidatura.
Critérios de selecção

Média obtida no ensino pré-universitário
equivalente;
➢ Ser de género feminino é uma vantagem.

ou

Período de submissão de candidaturas:
De 17 de Junho a 12 de Julho de 2019.
Data de divulgação de resultados de apuramento
19 de Julho de 2019.
Matrículas: 22 a 26 de Julho de 2019.
Início das aulas: 05 de Agosto de 2019.
Taxas e Propinas
O curso está sujeito às seguintes taxas e propinas:
- Taxa de candidatura: 1.000,00 MT
- Taxa de matrícula: 2.000,00MT, paga no acto da
matrícula.
- Propina mensal: 4.500,00MT. Pode se considerar
diferentes modalidades de pagamento*
Conta Bancária:
Banco: BCI
Número da Conta: 9535003110002
Designação: Unilurio-FAPF
Para informações adicionais, por favor, contacte:
Registo Académico da Faculdade (Campus de Marrere)
Email: fapf@unilurio.ac.mz
Celular: +258 846765388 / 858000230
(Secretaria da Faculdade)
Assinatura ilegível
O Director da Faculdade
//

*Os equipamentos e materiais de apoio estão inclusos no valor da propina.

