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CONTACTOS
www.iai.pt
Horário da secretaria: das 9h às 15h
Telefone: 222 000 757
Telemóvel: 934 808 930

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA
Drª Gisela Magalhães
Email: giselamagalhaes@iai.pt

OFERTA FORMATIVA
Na nossa página web (www.iai.pt) pode ser encontrada informação acerca dos
referenciais dos cursos, pequenos vídeos de divulgação, publicitação de projetos
e atividades dinamizadas, taxas de sucesso, assim como os nossos documentos
reguladores.

ENTREVISTAS
Considerando os constrangimentos decorrentes da situação de Pandemia COVID
19, designadamente no que concerne às necessárias medidas de distanciamento
social e, estando o IAI a desenvolver as suas atividades letivas em regime não
presencial (E@D), procuramos também ajustar o nosso método de entrevista,
orientação e seleção a novos alunos, criando um mecanismo que nos permita,
de algum modo:
a) manter o contacto direto com os candidatos e com os respetivos
representantes legais;
b) conhecer previamente os nossos potenciais alunos;
c) apresentar a forma como trabalhamos;
d) contribuir para o processo de orientação e encaminhamento dos
candidatos.
De forma sintética procuramos descrever os procedimentos, acautelando desde
já que quaisquer constrangimentos podem ser facilmente selecionados, por meio
de um contacto telefónico.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS
Caso os candidatos e famílias reúnam a condição de aceder à internet e a
mecanismos de vídeo aula/conferência, aplica-se o Procedimento A.
Caso os candidatos e famílias não reúnam a condição de aceder à internet e a
mecanismos de vídeo aula/conferência, aplica-se o Procedimento B, enunciado
em anexo.
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PROCEDIMENTO A
Passo 1.
Pré-inscrição na página WEB do IAI;
Rececionada a inscrição é estabelecido um contacto telefónico para prestar
informações e esclarecimentos adicionais e, em caso de ser mantido o
interesse do Candidato e respetivos representantes legais, é enviado um link
por email para preenchimento de um guião de seleção.
Passo 2.
Preenchimento online de um guião de seleção;
Rececionada o guião de seleção, o mesmo é analisado e é estabelecido
contacto telefónico para agendar uma vídeo reunião (Zoom ou Hangout Meet)
ou videochamada Whatsapp com o Diretor. Nesta vídeo reunião e/ou vídeo
chamada terá de estar o Candidato e o Encarregado de Educação.
Passo 3.
Vídeo reunião e/ou videochamada (os procedimentos para a execução da
videoconferência são da responsabilidade da escola).

PROCEDIMENTO B
Passo 1.
Se possível, realização da pré-inscrição na página WEB do IAI ou, em alternativa,
contacto para o telefone do IAI, de forma a que a pré-inscrição seja preenchida
pelos serviços da nossa secretaria.
Passo 2.
Rececionada a pré-inscrição é estabelecido um contacto telefónico para prestar
informações e esclarecimentos adicionais e, no caso de ser mantido o interesse
do Candidato e respetivos representantes legais, é efetivado o preenchimento
do um guião de seleção por telefone.
Passo 3.
Rececionado o guião de seleção, o mesmo é analisado, sendo estabelecido
contacto telefónico com o Candidato e representante legal, pelo Diretor.

