INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
ISCISA
Direcção dos Serviços Centrais de Registo Académico
EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO - ANO LECTIVO 2013
1. Introdução
Em Moçambique, a Lei do Ensino Superior nº 27/2009, de 29 de Setembro, o artigo 22
conjugado com o n° 5 do artigo 23, estabelecem que a conclusão da 12ª classe ou equivalente,
com aprovação, constitui o critério de acesso ao ensino superior.
Considerando que o número de vagas é inferior ao número de candidatos, o ISCISA estabelece a
realização dos exames de admissão como critério de selecção, sem prejuízo de outros factores
de ponderação fixados na mesma Lei e no Regulamento Interno do ISCISA.
Assim, a Direcção do ISCISA torna público que, irão decorrer, nos dias 15 e 16 de Janeiro de
2013, em todas Províncias de Moçambique, numa única época, os exames de admissão ao
ISCISA. As vagas disponíveis são distribuídas pelo país através de cotas às províncias.
2. Cursos para 2013, duração, período, vagas e requisitos de candidatura
No ano lectivo 2013, o ISCISA iniciará os seguintes cursos correspondentes ao grau académico
de Licenciatura:
Cursos
Duração
Período
Vagas
Administração e Gestão Hospitalar
4 anos
Pós Laboral
40
Anatomia Patológica
4 anos
Diurno
17
Enfermagem- Requalificação
3 anos
Diurno
35
Psicologia Clínica
4 anos
Diurno
35
Tecnologia Biomédica e Laboratorial
4 anos
Diurno
17
Terapia da Fala
4 anos
Diurno
35
2.1 Todos os cursos irão decorrer em Maputo. Apesar de ser uma Instituição pública, o ISCISA
não fornece bolsas de estudos, alojamento ou isenção parcial ou completa de propinas ou
outras despesas estudantis, salvo casos legislados, e ou fixados no Regulamento Interno.
O curso de Enfermagem-Requalificação, é destinado aos profissionais de saúde com o nível
médio em Enfermagem, que desempenhem as suas funções no Serviço Nacional de Saúde, para
estes haverá um único exame (exame específico).
Documentos contendo o breve perfil dos cursos podem ser consultados nos locais de inscrição
e de realização de exames, e tmabém no website do ISCISA (http://www.iscisa.org).
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Os candidatos tem direito a concorrer a dois cursos diferentes (1ª e 2ª opção), no entanto a
candidatura a dois cursos pode obrigar a realização de mais de 2 exames. O candidato tem a
responsabilidade de escolher correctamente as opções e preencher de forma legível e correcta,
o boletim de candidatura.
2.2 São requisitos de candidatura:
2.2.1 Para candidatos do Serviço Nacional de Saúde:
 Possuir pelo menos dois (2) anos de exercício profissional na última categoria;
 Possuir autorização para continuação de estudos não anterior a 2010;
 Ter idade não superior a 50 anos;
 Ter pelo menos 7anos de trabalho antes da reforma.
2.2.2 Para candidatos do SNE e outros:
 Possuir a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação (SNE) ou equivalente;
 Ter idade mínima de 17 anos e máxima de 45 anos;
2.3 O processo de candidatura faz-se mediante a apresentação completa dos seguintes
documentos:
 Boletim de inscrição devidamente preenchido, disponível nos locais de inscrição;
 Comprovativo de pagamento (depósito) da taxa de inscrição por disciplina de exame
acrescido do valor do boletim de inscrição;
 Uma fotografia tipo passe (deve ser colada ou agrafada no Boletim de inscrição);
Fotocópia acompanhada do documento original dos seguintes documentos:
 Bilhete de identidade ou outro documento de identificação cujo prazo de validade não
seja anterior a 20 de Janeiro de 2013;
 Fotocópia do documento que autoriza a continuação de estudos (para profissionais de
saúde do SNS);
 Certificado de habilitações literárias (12ª classe ou equivalente)
Nota: Pode ser apresentada a declaração de conclusão de nível original, para os casos de
candidatos queterminaram recentemente o nível médio e ainda não possuam o certificado
(só válida para inscrição aos exames de admissão, no processo de matrícula declarações
não serão aceites).
3. Formas de pagamento
Os candidatos, devem obrigatoriamente, fazer o depósito do valor total referente aos exames
que irá realizar, acrescido do valor do boletim de inscrição. O depósito deverá ser feito na
conta do ISCISA, (104-1478431009- Standard Bank). Os candidatos devem apresentar-se a
secretaria do ISCISA e das Instituições de Formação munidos do talão de depósito e dos
restantes documentos exigidos para o acto da inscrição.
4. Tipos de Exames
4.1 Exames Específicos
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Tendo em conta o memorandum de entendimento entre o MISAU e o ISCISA em 2010), os
candidatos do SNS (profissionais de saúde que desempenhem funções no Serviço Nacional de
Saúde) podem realizar exames específicos. Estes consistem em exames elaborados para cada
categoria de profissionais, tendo em conta os cursos para cada ano lectivo. O ISCISA
disponibiliza 10 vagas de cada curso com exame específico, para os candidatos que realizam
este tipo de exame. Portanto do total de vagas para o curso, 10 serão destinadas aos candidatos
que realizarem os exames especificos, e estas 10 vagas serão distribuídas pelas provincias do
pais. Querendo realizar o exame especifico, os profissionais de saúde só podem candidatar-se a
um e só um curso.
Os profissionais de saúde podem realizar os exames normais e o exame específico do mesmo
curso, ou seja podem candidatar-se como profissional de saúde, realizando exame específico, e
ou como candidato do SNE realizando os dois exames obrigatórios para cada curso. Esta é uma
situação opcional, não é obrigatório que os profissionais de saúde realizem exames específicos.
A inscrição e realização destes exames está sujeita as condições mencionadas no número 2.2.1
deste edital.
Na presente época de exames de admissão, os exames específicos não vão abrangir os cursos
de Terapia da Fala, Administração e Gestão Hospitalar.

4.2 Exames Normais
São exames elaborados com base nos conteúdos das disciplinas leccionados no Ensino
Secundário Geral. A disciplinas de exame de admissão são definidas em função do plano e do
perfil dos cursos em causa.
Estes exames, são destinados a todos candidados que tenham terminado com aproveitamento
a décima segunda classe do sistema nacional de educação ou equivalente. A apresentação do
certificado de habilitações literárias que corresponda a secção das disciplinas de exames de
admissão é fundamental.
5. Local de inscrição e de realização de exames
Províncias/locais
Datas de Inscrições
Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Zambézia,
De 10 de Novembro a 14 de Dezembro
Niassa, Nampula e Cabo Delgado (Institutos e
de 2012
Centros de Formação de Saúde)
Maputo (ISCISA)
De 5 a 23 de Novembro das 9 ás 13
horas.
Sábados dias 1, 8, 15 e 22 de Dezembro
das 9 ás 12 horas.
5.1 As inscrições e os exames de admissão irão decorrer em todas as Instituições de Formação
em Saúde (Institutos de Ciências de Saúde e Centros de Formação em Saúde) das capitais
provinciais, e no ISCISA em Maputo.
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5.2 Os candidatos podem efectuar as inscrições no ISCISA em Maputo, e realizar exames em em
outro local do país, desde que cumpram com todos os requisitos de inscrição e digam
claramente o local onde vão realizar os exames.
5.3 As listas dos candidatos inscritos aos exames de admissão serão afixadas nos locais de
inscrição com antecedência de pelo menos, 5 dias úteis em relação ao 1º dia da realização
dos exames.
6. Valores e formas de pagamento
Para cada disciplina de exame de admissão o candidato deve pagar o valor de 300 meticais e 80
meticais pelo boletim de inscrição.
Os candidatos, devem obrigatoriamente, fazer o depósito do valor total referente aos exames
que irá realizar, acrescido do valor do boletim de inscrição, na conta do ISCISA, sediada no
Standard Bank (104-1478431009). Os candidatos devem apresentar-se a secretaria do
ISCISA e das Instituições de Formação portando o talão de depósito e os restantes documentos
exigidos para o acto da inscrição.
Nenhum funcionário do ISCISA ou das instituições de formação envolvidos no processo de
inscrição, está autorizado a receber pagamentos em valores monetários. Todos os valores
devem ser depositados na conta do ISCISA.
7. Normas e Disciplina
a) A entrada do candidato na sala de exame é feita com base na chamada feita de acordo com
os nomes que constam da lista publicada pela Direcção do Registo Académico, e
confrontação com as informações do documento de identificação.
b) Os candidatos devem apresentar-se junto das respectivas salas de exame, 30 minutos antes
do início do exame;
c) Os candidatos têm tolerância de 05 minutos, passados os quais, nenhum candidato será
autorizado a entrar na sala de exame;
d) Os candidatos devem estar vestidos de forma aceitável, não serão autorizados candidatos
com: calções, blusas de alças, manga cava, chinelos, chapéus e ou outros artigos que
impeçam a visualização clara da face do candidato.
e) Todos candidatos deverão portar o documento de identificação (Bilhete de Identidade,
Passaporte, DIRE) e o comprovativo de inscrição no dia de cada exame. Candidatos cujos
documentos de identificação tenham fotografias que não estejam claras e bem visíveis, não
serão autorizados a realizar o exame.
f) Após término do exame, nenhum candidato deve se levantar, o candidato deve permanecer
na sala. Os exames serão recolhidos no lugar de cada candidato pelos supervisores de
exames, os candidatos deverão sair da sala de exame ao mesmo tempo (quando terminar o
tempo para o exame).
g) A saída do candidato da sala de exame, por qualquer motivo, não o dá direito a retorno a
mesma.
h) Durante a realização dos exames dever-se-á usar esferográfica azul ou preta, é proibido o
uso de lápis. É proibida a entrada na sala de exame na posse dos seguintes artigos:
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 corrector, máquinas de calcular, dicionários, qualquer equipamento electrónico, telemóveis,
Ipad, laptops, tablets e outros.
8. Apuramento dos candidatos, divulgação dos resultados e matrículas
O ISCISA atribui cotas de admissão a cada província e guia-se pela equidade de género. No
entanto, o apuramento dos candidatos é feito principalmente com base no critério de melhor
classificado por curso e provincia, considerando sempre as vagas por cada província.
A data prevista para divulgação dos resultados dos exames de admissão é 10 de Fevereiro de
2013, e a mesma será feita em todas as IdF´s, no ISCISA e na página de Internet do ISCISA
(http://www.iscisa.org).
Só os candidatos admitidos podem proceder a inscrição e a matrícula. Os candidatos admitidos
devem matricular-se até 10 dias após publicação dos resultados. Findo este prazo, as vagas
serão substituídas por candidatos suplentes, e na ausência destes, por candidatos aprovados
com as melhores classificações, que se candidataram ao mesmo curso. Os candidatos suplentes,
só serão admitidos se houver desistência por parte dos candidatos admitidos em primeira mão
para o mesmo curso. Os resultados dos exames de admissão são válidos apenas para a referida
época.
9. Reclamações e pedidos de revisão de exames
As reclamações em relação as listas de distribuição dos candidatos pelos locais de exames de
admissão devem ser feitas até 48 horas após a publicação das mesmas. A Direcção do Registo
Académico não se responsabilizará pelas consequências das falhas no preenchimento do
boletim de inscrição, relativamente aos cursos, opções e períodos.
Os pedidos de revisão dos exames de admissão deverão ser feitos em requerimento próprio,
dirigido ao Director do ISCISA e entregues a secretaria Académica do ISCISA, ou enviados via
fax 48 horas após a publicação dos resultados. Os pedidos de revisão de exames serão aceites
mediante o pagamento de uma taxa de quinhentos meticais (500,00MT) por disciplina, (se a
solicitação for feita por via de envio de fax, deve ser enviada também a cópia do talão de
depósito).
Contactos
Para informações adicionais e ou esclarecimentos contacte:
ISCISA, Direcção do Registo Académico
Telefone:21496083, 823001771, extensão 16
Fax:21496063
Web site e Email: http://www.iscisa.org, iscisa.examesdeadmissao@gmail.com

10. Calendário e Disciplinas de Exames

ISCISA, DSCRA, Edital 2013 20.10.12

6
Cursos
Anatomia Patológica

Vagas
17

Administração e Gestão Hospitalar (Pós 35
Laboral)

Tecnologia Biomédica e Laboratorial

Terapia da Fala

17

35

Disciplinas
Biologia

Data
15/01/13

Hora
08:00 –10:00

Química

16/01/13

08:00 – 10:00

Exame
Específico
(A.P)

15/01/13

11:00 – 13:00

Matemática

16/01/13

08:00 – 10:00

História

15/01/13

08:00 – 10:00

Biologia

15/01/13

08:00 – 10:00

Química

16/01/13

08:00 – 10:00

Exame
Específico
(T.B.L)

16/01/13

11:00 – 13:00

Biologia

15/01/13

08:00 – 10:00

Português

15/01/13

11:00 – 13:00

Enfermagem- Requalificação

35

Exame
Específico

16/01/13

11:00 – 13:00

Psicologia Clínica

35

Biologia

15/01/13

08:00 – 10:00

Português

15/01/13

11:00 – 13:00

Maputo, 25 de Outubro de 2012
A Directora
_____________________________
dra. Neusa Torres
(Assistente Universitária)
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