INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MO(:AMBIQUE
EDITAL
EXAMES DE ADMISSAO PARA 0 ANO LECTIVO DE 2022
EPOCAUNICA

1. -INTRODU<;AO
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Mocambique (lSCAM) e uma instituicao publica de
ensino superior, regida pelo Decreto n" 53/2016 de 28 de Novembro, tern por vocacao formar tecnicos
superiores em Contabilidade e areas afins. 0 ISCAM funciona desde 0 ano de 2007 e tern sua sede localizada
na cidade de Maputo.
Nos termos do Diploma Ministerial n° 86/90 de 26 de Setembro, que institui os exames de admissao as
instituicoes do ensino superior, e a luz da Lei n° 27/2009, de 29 de Setembro, 0 ISCAM toma publico que no
dia 08 de Fevereiro de 2022 decorrerao os exames de admissao aos cursos de licenciatura a serem ministrados
no ana lectivo de 2022, em epoca unica e numa so chamada.

o

1.1 Os exames de admissao para 0 ingresso aos cursos que 0 ISCAM ira oferecer em 2022, sao organizados
em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e terao lugar em Maputo.
1.2 Devido a pandemia da COVID-19 e a necessidade de observancia dos protocolos sanitarios, as provas de
admissao para 0 ana lectivo de 2022, serao realizadas no modelo integrado (exame de duas disciplinas num
unico momento).
1.3 Aplicacao de Medidas de Prevencao contra a COVID-19

De modo a garantir seguranca aos candidatos, supervisores e demais intervenientes serao adoptadas
medidas de prevencao a serem escrupulosamente observadas EM TODOS OS LOCAlS aonde os
candidatos se desloquem para tratar de assuntos re1ativos aos exames de admissao, isto no Departamento
de Admissao a Universidade (DAU) localizado no campus da UEM, Centros de Apoio e em todos os locais
de realizacao de exames, nomeadamente:

e,

a)o uso OBRIGATORIO da mascara em todo
substitui a mascara);

0

recinto de realizacao dos exames (a viseira nao

b)a higienizacao das maos;
c) 0 distanciamento fisico.
ATEN<;AO: A nao observancia rigorosa e cumulativa destas medidas pelos candidatos implicara a nao
entrada ou a retirada da sala de realizacao de exames e consequente anulacao da inscricao.

2.

CANDIDATURAS

2.1 Poderao candidatar-se aos exames de admissao todos individuos que possuam
(graduados da 12a classe dos grupos A com Matematica, B e C) ou equivalente.

0

myel medic do SNE

2.2 Os candidatos poderao concorrer a dois cursos diferentes, indicando a 1a e a 2a opcao. No caso em que a
escolha recaia sobre cursos leccionados em dois periodos, 0 candidato devera indicar se 0 curso escolhido e
do periodo Laboral ou Pos-laboral. A escolha da segunda OP9aonao e obrigatoria.
2.3 0 candidato deve realizar 0 pre-registo online seguindo as instrucoes dadas na pagma de internet
www.admissao.uem.mz. A validacao da candidatura decorrera em simultaneo, durante 0 periodo de preregisto, indicado no ponto 3 deste Edital, e so sera efectiva quando forem cumpridas as condicoes descritas
no ponto 4.
2.4 A validacao do processo de candidatura toma-se efectiva com a realizacao do pre-registo, validacao do
pagamento, podendo ser usados para efeitos de pre-registo online os seguintes docurnentos:
a) Cartao ou declaracao do Numero Unico de Identificacao Tributaria (NUIT) e
b) Urn (1) dos seguintes docurnentos de identificacao, para nacionais:
• Bilhete de Identidade (BI) ou Talao de BI;
• Cartao de eleitor;
• Carta de conducao; ou
• Passaporte.
c) Passaporte ou DIRE, para estrangeiros.
2.5 Nao sera instruido nenhum processo de candidatura com a documentacao incompleta.
3.

PRE-REGISTO
3.1 0 Pre-registo online na pagina de internet prereg.uem.mz, inicia logo apos a publicacao deste Edital na
pagina de admissao, no jornal de maior circulacao e na pagina de internet www.iscam.ac.mz. e 0 seu
termino esta previsto para 28 de Janeiro de 2022 as 23:59H e pagamentos ate ao dia 29 de Janeiro as
23:59H.
3.2 Para 0 pre-registo e imprescindivel ter os docurnentos indicados no Ponto 2.4 e 0 sistema gerara 0
codigo do candidato que devera ser usado, sempre que se pretender fazer qualquer alteracao dos dados
do candidato. Nio se deve fazer urn pre-registo adicional, podendo 0 candidato editar os dados
submetidos inicialmente ate antes da validacao dos mesmos.
3.3 0 CANDIDATO DEVE POSSUIR APENAS UM
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CODlGO.

3.4 NAO SERAO ACEITES CASOS DE DUPLA INSCRI<;AO. Para se inscrever a outro curso ou
outras instituicoes de ensino superior, 0 candidato deve usar urn unico codigo atribuido no pre-registo e
seguir as instrucoes dadas na pagina de internet www.admissao.uem.mz uma vez que os nomes das
instituicoes do ensino superior e/ou cursos adicionados serao acrescentados ao codigo atribuido na
primeira candidatura.
3.50 pre-registo so sera efectivo apos a validacao da inscricao de acordo com

0

Ponto 4.

4.

VALIDA<;AO DE INSCRI<;OES
4.1 A validacao da inscricao sera feita de forma automatica ap6s 0 pagamento da taxa de inscricao;
4.2 0 processo de validacao tern lugar no mesmo periodo de pre-registo;
4.3 Taxa de inscri~ao e form as de pagamento;
4.3.1 A taxa de inscricao e de setecentos e cinquenta meticais (750,00Mt) por disciplina de exame e s6
devera ser pago ap6s a escolha e certificacao dos cursos desejados;
4.3.20 candidato podera alterar os dados do seu pre-registo antes do pagamento da taxa na pagina de
internet prereg.uem.mz. Ap6s a validacao dos dados nao havera mais oportunidade para modificacoes dos
cursos e nem reclamacoes;
4.3.30 pagamento referido no ponto 4.3.1 devera ser efectuado de acordo com os dados da factura a ser
obtida durante 0 processo de pre-registo, com a indicacao da entidade, referencia e 0 valor a pagar;
4.3.4 A REFERENCIA gerada pelo sistema, para 0 pagamento da taxa e INDIVIDUAL E NAo DEVE
SER PARTILHADA em nenhuma circunstancia;
4.3.5 Os valores pagos da taxa de inscricao nao saD reembolsaveis;
4.3.60 candidato deve conservar 0 recibo comprovativo da inscricao e deve fazer-se acompanhar deste
• durante a realizacao dos exames, para qualquer reclamacao, pedido de revisao de provas ou qualquer outro
acto relacionado com os exames de admissao para 0 Ano Lectivo de 2022.

5.

CENTROS DE APOIO AO PRE-REGISTO E CALENDARIO DE VALIDA<;AO DE INSCRI<;OES
Durante 0 periodo de candidatura aos exames de admissao para 0 ano lectivo de 2022, estara disponivel
apoio aos candidatos para os processos de pre-registo e validacao de inscricoes, entre outros atraves da
Pagina de Admissao (www.admissao.uem.mz.).
Facebook do Departamento de Admissao da UEM e
Facebook do ISCAM e sera aberto urn Centro de Apoio na Av. Julius Nyerere, n" 3453 no Campus Principal
da Universidade Eduardo Mondlane - Faculdade de Ciencias - Departamento de Ciencias Biol6gicas.
5.1 Data e horario
A abertura do Centro de Apoio sera feita no mes de Janeiro de 2022, na data e periodo indicado na
tabela seguinte:
Data

Periodo

14 de Janeiro de 2022

09:00h as 14:00h
09:00h as 14:00h

21 de Janeiro de 2022

6. CURSOS, VAGAS E DISCIPLINAS NECESSARIAS DE EXAME.
Os exames decorrerao em epoca unica e estao disponiveis as seguintes vagas e regime:
Curso de Licenciatura em:

Regime

Contabilidade e Auditoria
Contabilidade e Fiscalidade

Vagas
70

Portugues

Peso
40%

70

Matematica
Portugues

60%
40%

Matematica
Portugues

60%
40%

Matematica
Portugues

40%

Matematica

60%

Diurno
Contabilidade PUblica e Autarquica
Contabilidade e Financas

Disciplioas

35
70

60%

Sub-total

245

Contabilidade e Auditoria

70

35

Contabilidade e Fiscalidade
Pos-laboral
Contabilidade PUblica e Autarquica

35

Contabilidade e Financas

70

Sub-total
TOTAL DE VAGAS:

210
455

Portugues

40%

Matematica
Portugues

60%
40%

Matematica
Portugues

60%
40%

Matematica
Portugues

60%
40%

Matematica

60%

7. PUBLICA<;AO DAS LISTAS DOS C~:">ATOS
7.1 Os dados dos candidatos aos exames de admissao serao publicados com uma antecedencia de, pelo
menos, tres (3) dias em relacao ao dia de realizacao dos exames na pagina de internet
http://www.admissao.uem.mz/.
para verificacao e correccao mediante 0 preenchimento de urn formulario
apropriado.
7.2 E da inteira responsabilidade do candidato a consulta previa das listas e a reclamacao imediata de
qualquer informacao incorrectamente apresentada.
7.3 Todas as reclamacoes referentes a dados incorrectos devem ser feitas mediante a apresentacao da
fotoc6pia do recibo de inscricao, nas datas a serem divulgadas no Departamento de Admissao da Universidade
Eduardo Mondlane.
7.4 As listas de distribuicao dos candidatos pelas salas de exame serao afixadas no ISCAM, na Rua John
Issa n" 93 e no local de realizacao dos exames, no mesmo dia em que sao publicadas na pagina de internet:
http://prereg.uem.mz/.
8. REALlZA<;AO DOS EXAMES
Os exames terao lugar na Cidade de Maputo, nas instalacoes do Campus Principal da Universidade Eduardo
Mondlane, na data e no horatio constante da tabela abaixo.
Disciplinas
Portugues e Matematica

Data
08 de Fevereiro

Bora
8:00

8.1 Duracao das Provas
As provas do modelo integrado
(tres) horas.

serao constituidas por duas disciplinas nurn s6 exame e terao a duracao de 3

9. PROCEDIMENTOS
9.1 A entrada para as salas de exame serao conferidos os docurnentos de identificacao dos candidatos.
Nao serao permitidas entradas de candidatos que nao estejam munidos de docurnento de identificacao, devendo
apresentar-se 30 minutos antes do inicio da prova;
9.2 Sera vedada a entrada para a sala de provas ap6s 0 inicio dos exames;

9.3 Durante a realizacao dos exames apenas sera permitido
azul ou preta, sendo interdito

0

0

uso de lapis de carvao HB e esferografica

usa de maquina calculadora, telem6vel, corrector, livros e esferografica

vermelha e outros materiais;
9.4 Nao sera permitido a transferencia dos candidatos, das salas de exame publicadas pelo Departamento
de Admissao da Universidade Eduardo Mondlane; e
9.5 A safda do candidato da sala de exame, por qualquer que seja

0

motivo, nao admite

0

retorno

a prova

de exame.
10. PUBLICA<;.AO DOS RESULTADOS
Os resultados das provas dos exames serao publicados nas vitrines, no portal de internet: http://www.iscam.ac.mzJ
e na pagina dofacebook do ISCAM, ate
11. ADMISS.AO, MATRicULAS,

0

dia 16 de Fevereiro 2022.

PROPINAS E INicIO

DAS AULAS

11.1 0 ISCAM divulgara informacao detalhada sobre as matrfculas, inscricoes e propinas.
11.2 Ap6s

0

periodo normal de matrfculas, havendo desistencias por parte de candidatos admitidos, sera

publicada uma lista de suplentes.
12. REVIS.AO DE PROVAS E RECLAMA<;OES
12.1 0 prazo para a apresentacao

dos pedidos de revisao de provas e de reclamacoes

e de dois (2) dias

contados a partir da data da publicacao dos resultados, e serao entregues no Departamento de Exames
de Adrnissao da UEM sita no Campus Universitario Principal da Universidade Eduardo Mondlane;
12.2 Os pedidos de revisao e as reclamacoes, em formulario pr6prio e devidamente preenchido, a obter na
Secretaria do ISCAM, serao aceites mediante

0

pagamento de uma taxa de 1.000,00Mt (mil meticais)

por disciplina de exame, na Conta n 140456981 0006!BCI; e
12.3 Os valores pagos a titulo de taxa pela revisao ou reclamacao
apresentacao
comprovativo

nao sao devolvfveis.

No acto da

do pedido de revisao das provas e de reclamacoes deve-se apresentar a fotoc6pia do
de inscricao para os exames.

13. ADVERTENCIA
Falsas declaracoes,

apresentacao

de documentos

falsos, fraude ou qualquer

outro tipo de irregularidades

irnputaveis ao candidato, serao punidas com sancoes que vao desde a anulacao da candidatura ate a interdicao de
ingresso no ISCAM por urn perfodo a ser estipulado por despacho do Director Geral do ISCAM.

o candidato

que se fizer representar por outrem ou apresentar-se com identificacao falsa sera automaticamente

reprovado, sem prejufzo da responsabilidade

criminal daf decorrente.

14. CASOS OMISSOS
Cabe ao Director Geral do ISCAM interpretar as duvidas resultantes da aplicacao do presente edital e integrar os
casos omissos.
Maputo, 13 de Dezembro de 2021
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