VISÂO
O Instituto Politécnico “Mártir Cipriano” de
Nacuxa, está desde o ano 2010 a leccionar cursos
baseados em competências. O ensino é modular e
foi implementado nesta institutuição como um
dos centros piloto nas novas qualificações, onde
o estudante é o centro da aquisição dos
conhecimentos e ao formador, cabe-lhe a tarefa

Responder às necessidades de
técnicos médios qualificados, desde
o humanismo cristão, para fazer face

2018

aos desafios da Região do Litoral de
Nacala , da Província de Nampula e
zona Norte de Mocambique

de monitoria e orientação dos conhecimentos de
forma mais lógica.
Cada nível tem em média 33 módulos anuais,
registadas e organizadas de forma a que, estejam
acessíveis às diferentes verificações para a
validação dos resultados nelas contidos. Uma
sessão leva 6 semanas e cada semestre tem 3
sessões. Sendo

assim,

um cursando após

Escola Comunitária Católica

MISSÂO

nos quais as evidências (avaliações) devem estar

Formar técnicos dotados de competências,
habilidades e atitudes para responder a
demanda

do

mercado

com

vista

ao

desenvolvimento pessoal e do país.

conclusão de cada nível, recebe o seu certificado
e fica em condições de trabalhar conforme as
competências adquiridas.

CONTACTOS:

Os módulos são blocos independentes de
candidato

861632526 - Director

desenvolver e alcançar um desempenho holístico

861632090 - Direcção

aprendizagem, que
correspondente

a

permitem ao
inúmeros

requisitos

diferentes sectores de qualificação.

em

828275309 - Chefe da Secretaria

Uma parceria entre o Governo de
Moçambique e a Diocese de Nacala.

CURSOS MINISTRADOS:
As Inscrições para as provas de acesso
serão feitas em Nacuxa,
ate 6 de
Dezembro de 2017.
DOCUMENTOS A APRESENTAR NO
ACTO DA INSCRIÇÃO:
- Entrevista e Ficha de candidatura

 Técnicos Médios Agro-pecuários
(Prova Biologia dia 3 e Matematicas dia 4)

 Técnicos Médios de Secretariado
(Prova Matematicas dia 4 e Portugues dia 5)

 Técnicos Médios de Construcao Civil
(Prova Matematicas dia 4 e Fisica dia 5)

- Original e cópia do Billete Identidade
- 2 fotos tipo passe e resguardo bab

 Técnicos Médios de Laboratórios
(Prova Quimica dia 3 Matematicas da 4)

TAXA DE INSCRIÇÃO:
- Basicos e Secundaria: 100 Mt
- Medios: 200 Mt para nível Médio.
Depositando no banco: BCI. Corep-Pirep
conta 12476820.10.003
ou Barclay
MCTESTP conta 038102009595.
EXAMES DE ADMISSÃO
-Os exames de Nível médio serão realizados às
7.30H do dias 3 4 e 5 de Janeiro na Escola
Secundária Santa Maria, em Nacala-Porto,
conforme o calendario.
Para o Nível Básico e Escola Secundaria o exame é
em Nacuxa ou Escola Santa Maria, em Nacala às
7.30H do dia 5 de Janeiro.

Em princípio todos os alunos serão internos
excetuando aqueles cujas famílias residem em
Nacuxa;

 Técnicos Médios de Contabilidade
(Prova Matematicas dia 4 e Portugues dia 5)

 Técnicos Médios de Hoteleria/turismo

Lugar: em Lumbo-Ilha Moçambique
(Prova Matematicas dia 4 e Portugues dia 5)

- TAXAS DE PAGAMENTO PARA 2018


- Escola Secundaria 600 mts.
- Básico: 1.200 Mt
- Médio: 2.000 Mt


Uniforme 700 Mt



Transporte 2000.00 mensal



Lar: -Agropecuário 12.000.00 Mt anual

- Laboratório, Construcao Civil, Secretariado,
Hotelaria e Contabilidade 14.000.00 Mt anual.


Almoço externos 3.000,00 Mt anual



Material a trazer por parte dos
alunos: - Lençóis, balde de água,
botas de campo, enxada cabo
largo, material escolar, prato e
talheres,
material de higiene
pessoal, guarda-chuva, rede
mosquiteira, roupa de desporto,
fardamento de trabalho nas
machambas, bata branca para a
especialidade de laboratório.
Ver folleto explicativo das
formacoes...

 1º Ciclo do Ensino Secundário Geral
(só 50 lugares no lar, maioritariamente para alunos
de Matibane –bicicleta e a pé-)

 2º Ciclo do Ensino Secundário geral

11ª e 12ª Classe - Ramo de Direito
 Escola Agrária Básica

(3 anos)15 anos idade mínima de acesso.

Matrículas:



