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EDITAL 

CONCURSO DE ADMISSÃO À ESCOLA DE PASTORES – 2021 

1. Condições de candidatura

Serão candidatos ao ingresso na Escola de Pastores, com funcionamento previsto

nas Escolas Superiores Agrárias de Castelo Branco (ESACB), Coimbra (ESAC) e Viseu

(ESAV), com idade compreendida entre os 18 e os 55 anos e sejam detentores da

escolaridade mínima obrigatória.

2. Fixação de Vagas

O número máximo de vagas para admissão de formandos na Escola de Pastores é

de 12 em cada uma das 3 escolas (Castelo Branco, Coimbra e Viseu).

3. Processo de candidatura

3.1 A candidatura é formalizada pelos candidatos da seguinte forma:

a) Via internet através do endereço: 

https://forms.gle/tnLsaom3u9hgF6C97

b) Em caso excecionais, as candidaturas podem ser formalizadas via telefone

através do contacto272 349 100

https://forms.gle/tnLsaom3u9hgF6C97
https://docs.google.com/forms/d/13rgCuSbbanfMDJLLjVnHfzZilOzBupefM7zbI4Eu9Gc/prefill
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3.2 Elementos obrigatórios para a instrução do processo de candidatura: 

a) Formulário de candidatura exclusivamente online; 

b) Documento comprovativo das habilitações literárias  

c) Comprovativo de morada. 

 

4. Período de candidatura 

As Candidaturas ao ingresso nas Escolas de Pastores têm o seu início a 1 de maio de 

2021 e terminam a 24 de maio de 2021. 

Os resultados serão divulgados até ao dia 4 de junho 2021. 

 

5. Composição do Júri de Seleção 

A apreciação das candidaturas em cada região é efetuada por um júri composto 

por 5 elementos, 3 representantes de cada Escola Superior Agrária, um 

representante da INOVCLUSTER e um representante da COAPE, sendo  presidido 

pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu na Região DOP da 

Serra da Estrela, pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco na Região DOP da Beira Baixa e pela Escola Superior Agrária do Instituto 

Politécnico de Coimbra na Região DOP do Rabaçal. 

 

6. Requisitos de admissão à candidatura 

Podem candidatar-se ao ingresso na Escola de Pastores, todos aqueles que,  

a) Tenham idade compreendida entre os 18 e os 55 anos (empregados ou 

desempregados); 
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b) Sejam 

detentores de escolaridade mínima obrigatória; 

e) Não tenha frequentado com sucesso a primeira edição da Escola de Pastores 

 

7. Critérios de Seleção (Condições preferenciais), Seriação e Ponderação 

A avaliação da candidatura será executada por um júri, cujos parâmetros de avaliação 

se baseiam em determinados critérios de carácter preferencial, nomeadamente:  

a) Possuir idade entre os 18 e os 40 anos de idade- 20%; 

b) Ser titular de habitação primária na área geográfica preferencial, no 

âmbito do presente regulamento – 25%; 

c) Empreendedor com projeto empresarial de pastorícia, que se pretenda 

instalar numa das regiões DOP ou que pretenda trabalhar no setor por 

conta de outrem- 30%;  

d) Não possuir formação relacionada com área de Produção Animal- 25% 

 

Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de seleção. 

Cada um dos parâmetros discriminados terá a respetiva cotação definida pelo júri 

responsável pela avaliação das candidaturas. 

 

8. Aprovação e publicação da lista de colocação 

Os resultados finais, na forma de listagem seriada dos candidatos admitidos, bem 

como a listagem de candidatos excluídos, devidamente fundamentada, são tornados 

públicos através da afixação no site do projeto em 

https://queijoscentrodeportugal.pt/. 

 

Os resultados serão divulgados até ao dia 4 de junho 2021. 

 

https://queijoscentrodeportugal.pt/


Cofinanciado       Entidades coordenadoras 
 

Entidades Parceiras: 

 

9. Matrícula e Inscrição dos candidatos admitidos. 

As matrículas serão realizadas em formulário próprio na Escola Superior Agrária de 

Viseu, Castelo Branco ou Coimbra, entre 7 a 9 de junho 2021. 

 

Documentos necessários no acto da inscrição: 

- Documento de identificação civil e fiscal; 

- Documento comprovativo das habilitações literárias. 

 

10. Contactos 

Em caso de dúvidas relativamente ao preenchimento do formulário, ou qualquer outro 

assunto relacionado com a candidatura, deverá ser contactada a seguinte entidade: 

INOVCLUSTER - 

Telefone: (+351) 272 349 100 

E-mail: geral@queijoscentrodeportugal.pt  

mailto:geral@queijoscentrodeportugal.pt

