IIINSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Gestão e Tecnologia
CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL DA ORDEM DOS
CONTABILISTAS CERTIFICADOS
12ª Edição
OBJETIVO
O curso tem o objetivo de preparar os participantes para a realização do exame de avaliação
profissional de acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). Consequentemente, este curso
tem por base os conteúdos programáticos dos exames definidos pela OCC para cada uma das
seguintes quatro unidades de formação: Contabilidade Financeira, Contabilidade Analítica,
Fiscalidade, e Ética e Deontologia.
O curso é ainda de utilidade para outros profissionais da área da Contabilidade com necessidades de
atualização e/ou revisão de conhecimentos no âmbito das unidades de formação acima
mencionadas, cumprindo os requisitos de formação contínua obrigatória exigida pelo artigo 131º do
código do trabalho.

CORPO DOCENTE
O curso é coordenado pelo docente Rui Robalo (rui.robalo@esg.ipsantarem.pt) e será ministrado em
regime pós-laboral por docentes do Departamento de Contabilidade e Finanças da Escola Superior de
Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, de acordo com a seguinte distribuição por
unidades de formação:
Unidades de formação

Docentes

Contabilidade Financeira

Juvenal Melo

Contabilidade Analítica

Sérgio Rosa

Fiscalidade

Joaquim Reis

Ética e Deontologia

Miguel Nogueira

CALENDARIZAÇÃO
O curso será fundamentalmente ministrado às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h00 às 22h00,
entre 2 de setembro e 24 de outubro de 2019. Consulte os horários AQUI.

PREÇOS
Os preços variam consoante o candidato se inscreva em unidades de formação específicas ou no
conjunto das unidades de formação. Em ambas as situações os preços podem ainda ser reduzidos em
20% para alunos e ex-alunos da ESGT-IPSantarém.
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Unidades de formação

Cargas horárias

Preços

Contabilidade Financeira

24 horas

125 euros

Contabilidade Analítica

24 horas

125 euros

Fiscalidade

24 horas

125 euros

Ética e Deontologia

6 horas

50 euros

Conjunto das 4 unidades de formação

78 horas

350 euros

CANDIDATURAS
Para se candidatar ao curso deverá proceder ao preenchimento da Ficha de Inscrição, a qual pode ser
obtida AQUI. Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, o candidato deverá enviá-la por e-mail
para teresa.ferreira@esg.ipsantarem.pt até ao dia 22 de julho de 2019.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
 Só serão aceites candidaturas recebidas até à data limite estabelecida para as mesmas.
 A seriação dos candidatos é feita por ordem de receção da Ficha de Inscrição.
 O candidato será informado da sua admissão/exclusão via e-mail e, no caso de admissão,
deverá efetuar o pagamento até ao dia 31 de julho de 2019 e enviar o comprovativo do
mesmo.
 Caso o candidato não efetue o pagamento dentro do prazo estabelecido, a sua candidatura
será anulada.
 Cada unidade de formação só funcionará com um número mínimo de 20 participantes.
 A cada participante será atribuído um certificado de frequência, por unidade de formação,
desde que assista a pelo menos 75% da respetiva carga horária.

CONTACTOS
Escola Superior de Gestão e Tecnologia [IPSantarém]
Complexo Andaluz - Apartado 295, 2001-904 Santarém
Gabinete de Comunicação e Relações Externas
Telefone 243303218
Dra. Teresa Ferreira (teresa.ferreira@esg.ipsantarem.pt)
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