Concursos Especiais
Guia de Acesso - Ano Lectivo 2018-2019
Para candidatura no ano lectivo 2017-2018 , são válidos os resultados dos exames nacionais realizados em 2016, 2017 e 2018.

Documentos Obrigatórios para a Candidatura
1. Candidatos que realizaram as provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino
superior por candidatos maiores de 23 anos
1. Bilhete de identidade / cartão de cidadão**
2. Cartão de contribuinte e cartão de beneficiário do sistema de saúde, no caso de não possuir cartão de cidadão
3. Boletim de vacinas e fotocópia: Anti-Tétano e Hepatite B
4. Procuração, quando o requerimento for apresentado por procurador
5. Certidão comprovativa de aprovação nas Provas com a respectiva classificação final, ano em que foi obtida a validade da prova.*
6. Regulamento das Provas de Acesso para Maiores de 23 anos em vigor no ano de aprovação
7. Conteúdo programático da Prova Escrita
* Os candidatos que realizaram as Provas na Atlântica estão dispensados da entrega do documento exigido em 5, 6 e 7, dado que os elementos
respeitantes à habilitação já constam do seu processo individual.
** Com consentimento do interessado, o documento de identificação poderá ser substituído pela respectiva fotocópia

2. Titulares de um diploma de especialização tecnológica (CET's de nível V) e titulares de um diploma de técnico superior
profissional (DTSP)
A candidatura está condicionada:
b) À realização dos exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de ingresso exigidas para o ingresso no ciclo de estudos
em causa, através do regime geral de acesso e ingresso regulado pelo Decreto-Lei nº 296-A, de 25 de setembro, e tendo obtido uma classificação
não inferior a 9,5 valores, no caso de uma licenciatura da Atlântica.
1. Bilhete de identidade / cartão de cidadão**
2. Cartão de contribuinte e cartão de beneficiário do sistema de saúde, no caso de não possuir cartão de cidadão
3. Procuração, quando o requerimento for apresentado por procurador
4. Diploma comprovatio de titulariade do curso com a indicação da respectiva classificação final
5. Ficha ENES 2015 - Exames Nacionais do Ensino Secundário (quando aplicável)
6. Boletim de vacinas e fotocópia: Anti-Tétano e Hepatite B
** Com consentimento do interessado, o documento de identificação poderá ser substituído pela respectiva fotocópia
Prazos para a realização das provas de ingresso específicas para titulares de CET's e DTSP:
1ªFASE

2ªFASE

ACÇÃO
Inscrição na prova de ingresso
Realização da prova de ingresso
Afixação dos resultados da prova
Reclamação

DATA
5 de fevereiro a 16 de março
2 de abril
13 de abril
13 a 18 de abril

ACÇÃO
Inscrição na prova de ingresso
Realização da prova de ingresso
Afixação dos resultados da prova
Reclamação

DATA
02 de abril a 11 de maio
08 de maio
12 de junho
12 a 15 de junho

3. Titulares de outros cursos superiores
1. Bilhete de identidade / cartão de cidadão**
2. Cartão de contribuinte e cartão de beneficiário do sistema de saúde, no caso de não possuir cartão de cidadão
3. Boletim de vacinas e fotocópia: Anti-Tétano e Hepatite B
4. Procuração, quando o requerimento for apresentado por procurador
5. Diploma comprovativa de ser titular de um curso superior português (ou equivalência a um curso superior português), com
a indicação da respectiva classificação final
Os titulares dos cursos médios (Magistério Primário, Educadores de Infância e Enfermagem Geral) têm de entregar o certificado comprovativo da
titularidade de um Curso do Ensino Secundário ou do 10º e 11º anos de escolaridade.
** Com consentimento do interessado, o documento de identificação poderá ser substituído pela respectiva fotocópia
PRÉ-REQUISITOS
GRUPO A - Capacidade de comunicação interpessoal comprovada por Atestado Médico indispensável para a realização da referida matrícula e inscrição
em todas as Licenciaturas da Escola Superior de saúde atlântica.
Documentos Necessários para a Matrícula
- 2 fotografias originais
- Comprovação da satisfação do Pré-Requisito (Atestado Médico)
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Tabela de Emolumentos
Prova de Ingresso Específica

Candidatura

Matrícula

Inscrição na prova

75€

Certificado com resultado da prova

25€

Consulta e reclamação da nota da prova

75€

Candidatura
Candidatura de alunos colocados e não matriculados

200 €
200 €

Processo de creditação de competências:
Instrução inicial
Por uc creditada

130 €
40 €

Matrícula
Inscrição no 1º ano (liquidada no acto da matrícula)

350 €
300 €

Seguro Escolar e outras Taxas
Propina Anual (*)

20 €

Enfermagem (pagável em 12 mensalidades)

4300 €

Osteopatia (pagável em 12 mensalidades)
Fisioterapia (pagável em 12 mensalidades)

3960 €
4300 €

Prazos para candidaturas e matrículas

1ª FASE

3ª FASE (vagas sobrantes)

Candidaturas: 02 de abril a 30 de junho

Candidaturas: 13 de julho a 07 de setembro

Afixação de resultados: 04 de junho

Afixação de resultados: 13 de stembro

Período de matrículas: 04 a 13 de junho

Período de matrículas: 13 a 20 de setembro

2ª FASE (vagas sobrantes)

4ª FASE (vagas sobrantes)

Candidaturas: 04 de junho a 27 de julho

Candidaturas: 13 de setembro a 19 de outubro

Afixação de resultados: 31 de julho

Afixação de resultados: 25 de outubro

Período de matrículas: 31 de julho a 07 de agosto

Período de matrículas: 25 a 31 de outubro

Importante: Os alunos têm de efetuar a matrícula nos prazos estipulados, sob pena de caducidade do resultado obtido no concurso
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