
MISSÂO 

Formar técnicos competentes, com 

habilidades, atitudes e valores que 

respondam a demanda do mercado e da 

sociedade emergente com vista a soberania 

alimentar, a qualidade de vida e ao 

Tornar-se Centro de Referencia  

auto-sustentável para a formação de 

técnicos bem qualificados, desde o 

humanismo cristão, nos 

processamentos alimentares, para 

fazer face aos desafios produtivos e 

tecnológicos  da Região do Litoral 

de Nacala , da  Província de 

Nampula e zona Norte do País. 

VISÂO 

 O Instituto Politécnico “Mártir Cipriano” de Nacuxa, 

está desde o ano 2010 a leccionar cursos baseados em 

competências. No ensino é modular das novas 

qualificações  o estudante é o centro da aquisição dos 

conhecimentos e, ao formador, cabe-lhe a tarefa de 

monitoria e orientação dos conhecimentos práticos  de 

forma mais lógica. 

 Cada nível tem em média 33 módulos anuais, nos 

quais as evidências (avaliações) devem estar 

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 conclusão de cada nível, recebe o 

seu certificado e fica em condições de trabalhar 

conforme as competências adquiridas. 

 Os módulos são blocos independentes de 

aprendizagem, que permitem ao candidato 

desenvolver e alcançar as competências práticas 

precisas para cada um dos sectores de qualificação.. 

Além dos cursos regulares de  nível 3,4, e 5. Temos a 

oferta de alguns cursos de especialização, bem para os 

alunos com CV5 que não trabalham, como a alunos 

com 12 classe feita que desejam fazer este curso 

vocacional que integra alguns módulos específicos. 

Estes cursos são diretamente focalizados a inserção no 

mundo laboral e ao emprego. 

Os Encarregados de Educação tem que apoiar  o 

processo dos seus filhos facilitando informação sobre 

as suas características especificas e mantendo contacto 

telefónico frequente com os formadores (Director de 

Turma e Acompanhantes dos lares.  Evitar excessiva 

disponibilidade de fundos sem destino certo. 

Escola Comunitária Católica  

Uma parceria entre  
o Governo de Moçambique e  

a Diocese de Nacala. 
Encaminhado a ser Centro de 

Referencia Nacional em  

2023 

Contactos: 

861632526 -Director do Instituto 

847870907 -Chefe da Secretária em Nacuxa 

840317197 -Secretaria do Instituto em Nacuxa 

847583086 - Irmas de Nacuxa 

872832959 - Irmas de Lumbo 

direcao@ipmartircipriano.org 



As Inscrições  para as provas de acesso 
serão feitas em Nacuxa, ate 6 de 
Dezembro.    (o dia 22  Dezembro se 
colarão as listas) 

DOCUMENTOS A APRESENTAR NO 
ACTO DA INSCRIÇÃO: 

 - Entrevista  pessoal  e  Ficha de 
candidatura  preenchida. 

- Original e cópia do Bilhete Identidade 

 - 2 fotos  tipo passe e talão do banco 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 

    - Escola  Secundaria:  100 Mt     

 - Médios:  700 Mt para nível Médio. 
Depositando no banco:  BCI. Conta do 
Instituto Politécnico Nacuxa 
012820685101.  

EXAMES DE ADMISSÃO 

-Os exames de Nível médio serão realizados às 
7.30H do dias 11, 12 e 13 de Janeiro na Escola 
Secundária Santa Maria, em Nacala-Porto, 
conforme o calendário. Ou no lugar onde fez a 
inscrição, fazendo notar sempre o Centro e 
Especialidade escolhida, neste caso Nacuxa, que 
tem o código 060 

Para a Escola Secundaria o exame é em Nacuxa 
segundo informe a Secretaria. 

BOLSAS de estudo, prioritariamente para 
Jovens de Cabo Delgado, deve-se apresentar 
em secretaria a seguinte documentação: 
-Requerimento de solitude explicando os motivos. 
-Declaração sobre as receitas familiares. 
-Declaração da paroquia ou autoridade 
comunitária. 
- Se dará resposta particular a cada solicitante. 

 CURSOS MINISTRADOS: 

 Técnicos Médios Agro-pecuários 

 (Prova Biologia dia 11 e Matemáticas dia 12) 

 Técnicos  Médios de  Secretariado 

    (Prova Matemáticas dia 12 e Português dia 13) 

 Técnicos  Médios de  Construção Civil     

 (Prova Matemáticas dia 12 e Física dia 13) 

 Técnicos  Médios de Laboratórios 

 (Prova  Química dia 11 e Matemáticas dia 12) 

 Técnicos Médios de Contabilidade 

 (Prova Matemáticas dia 12 e Português dia 13) 

 Téc.  Med. de Pesca/Navegação e Aquicultura

 (Prova  Biologia dia 11 e Matemáticas dia 12) 

 Técnicos  Médios de Suporte Informático 

Com 10 classe cursam CV3 Instalações elétricas. 

           (Prova  Matemáticas da 12 e Física dia 13) 

Se já tem 12 classe podem iniciar no nível 4º, no 2º ano 

 Técnicos Médios de Hoteleira/turismo 

Lugar:  em  Lumbo - Ilha Moçambique 

         (Prova Matemáticas dia 12 e Português dia 13) 

 1º Ciclo do Ensino Secundário Geral   

      (Pode ser no lar, com tendência agropecuária). 

 2º  Ciclo do Ensino Secundário geral  

       11ª e 12ª Classe - Ramo de Direito 

 Em princípio todos os alunos serão internos 
exceptuando aqueles cujas famílias residem em 
Nacuxa e arredores ou Nacala com transporte; 

- TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA 2023 

  Matrículas ETP de 1 a 17 Fevereiro: 

- Escola Secundaria 700 mts. 

- Médio:   3.600 Mts. 

 Uniforme 800 Mts. 

 Transporte 24.000.00 anuais (2200 mês) 

 Lar: -Agropec./pescas  19.000.00Mt anual 

- Laboratório, Construção Civil, Secretariado , 
informática e Contabilidade  21.000.00 Mt anual. 

 Almoço externos  4.500,00 Mt anual, 
obrigatório para os técnicos médios. 

 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, ou bata branca para as outras 
especialidades como de laboratório.  

 
 Os alunos de nível 4 e 5 devem fazer 

sempre um estagio cujas despesas não 
estão inclusas aqui. 

 
 Fundo de fotocopias oficiais  já incluído 

nas taxas. 
 Inicio das aulas dos novos alunos de 

nível medio:  27 Fevereiro. (Apertura 3 
Marco). 



Aquacultura- O técnico médio em aquacultura após ter concluído o triénio é 

capaz de supervisionar na construção de tanques de piscicultura, monitorar e 

produzir larvas de peixes tilapia, construir gaiolas flutuantes e ter noções de 

natação e mergulho. De salientar que  este técnico  terá noção de   conhecer as  

técnicas de produção e comercialização do camarão e bivalvos. 

Hotelaria e Turismo  (em Lumbo)- O técnico médio em Hotelaria e Turismo, 

após a conclusão da sua formação profissional ele é responsável por coordenar 

os serviços necessários para o bom funcionamento de hotéis, pousadas, 

restaurantes, cozinhas e resorts, entre outros. Além disto, cuida do 

planeamento, divulgação e promoção de eventos e actividades de lazer. Um 

bom profissional da área de Hotelaria e Turismo deve gostar de lidar com 

pessoas e coordenar equipes de trabalho, ter uma boa , comunicação é uma 

característica importante deste profissional, assim como conhecimentos em 

idiomas estrangeiros, principalmente inglês e espanhol o que permitirá 

trabalhar em ONGs e na Função Pública. 

Suporte Informático – Após a conclusão o técnico pode trabalhar em 

Instituições Públicas e Privadas para instalar, configurar, explorar, manter e 

resolver problemas com componentes de sistemas de redes de computação e 

redes empresariais incluindo criação de Sites, serviços de E-mail, Web de 

modo assegurar as necessidades de Informação e Comunicação.  Nesta 

qualificação se pode ingressar a CV4 os alunos que já tem finalizado 12 classe.  

Os provenientes de 10 classe vao fazer CV3 de instalações elétricas. 

Pescas e Navegação-  Após a conclusão do nível médio  o candidato terá 

conhecimentos e habilidades tanto para poder faenar no litoral conforme as 

orientações do Sector das Pescas, como para ler e interpretar tabelas de maré, 

terá carta náutica, legislação marítima e navegação marítima.  Eles poderão ter 

como saída como; Direções Provinciais de Mar, Águas Interiores e Pesca, Nas 

empresas de captura do pescado, Administração marítima, Portos, Marinheiros 

e INGC. 

Cursos Curtos: Para alunos que já completaram o Ensino Secundário e 

desejam iniciar-se em um sector concreto das qualificações para entrar no 

mundo laboral em breve espaço de tempo. São convocados no mês de 

Fevereiro. 

Saídas Profissionais dos Cursos Ministrados no Instituto 

Politécnico “Mártir Cipriano” de Nacuxa/Lumbo: 

Agro-Pecuária-O técnico profissional em agropecuário após a conclusão do nível 

médio ele planeja, executa, acompanha e fiscaliza projectos agro-pecuários, 

administra propriedades rurais, realiza levantamentos topográficos, elabora e 

monitora programas de assistência técnica, extensão rural. Esse profissional pode 

ser contratado no aparelho do Estado, e trabalhar nas Direcções Provinciais, 

Distritais de Agricultura e Segurança Alimentares, nas Actividades Económicas, 

entre outras a desempenhar funções de Empresário agrícola como empreendedor-

Jovem; Trabalhar em Associações Agrícolas, Unidades Agro-industriais, etc. Há 

três especialidades: Pecuária; Produção Vegetal; Extensão Rural. 

Laboratório de Águas e Alimentos - Após a conclusão do CV5 presume-se que 

irá trabalhar em Empresas de Agro-Indústrias de Águas, de Bebidas, Alimentos, 

Mineração, Laboratórios de controlo e normalização, Instituições de Ensino 

Técnico-Profissional, Superior, Médio, Instituições de Investigação, a nível 

nacional, entre outras.  

Contabilidade - O técnico após a formação em contabilidade tem possibilidade de 

trabalhar em áreas da consultoria fiscal e financeira, em instituições financeiras, 

(Bancos, Micro-creditos etc) na área de contabilidade, de uma empresa pública e 

privada,  como Técnico de Administração Fiscal, na prestação de serviços na área 

contabilística como gestor ou como Revisor Oficial de Contas. 

Secretariado -  O Técnico médio em Secretar iado esta elegível para trabalhar  

no sector empresarial público e privado como secretário auxiliar, técnico de um 

departamento, assistente de chefias intermédias ou secretaria-geral, bem como 

secretário de Direcção de gestão executiva ou estratégica Para além de que podem 

trabalhar também como: Recepcionistas; Assistentes administrativos; Assessores 

de empresários e executivos. 

Construção Civil - O técnico médio em construção civil,    após a sua conclusão 

pode ser um auxiliar em gabinetes de estudos, desenhar projectos de Engenharia 

Civil (habitação), acompanhar e supervisionar obras, edifícios de pequena 

dimensão, também pode ser empreendedor em associações. O técnico civil 

formados em Nacuxa, organiza o local de trabalho e realiza os serviços de 

alvenarias e revestimentos, em geral os pedreiros são muito valorizados pelo 

mercado, já que sua função é essencial dentro da obra. 


