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Guia de acesso para os Cursos Técnicos Superiores
Profissionais na ESSATLA – Escola Superior de Saúde
Atlântica

Ano Letivo
2021/2022

DESTINATÁRIOS

Nos termos do disposto no artigo 40.º -E do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei
nº 63/2016 de 13 de setembro, podem candidatar-se ao acesso aos cursos técnicos superiores profissionais da ESSATLA
– Escola Superior de Saúde Atlântica:
1.

Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente.

2.

Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a
frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, nos termos do DecretoLei n.º 64/2006, de 21 de março, alterado pelos Decretos-Lei nºs 113/2014, de 16 de julho, e 63/2016, de 13 de
setembro.

3.

Os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional
legalmente reconhecidos ou de um grau de ensino superior.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

As inscrições são efetuadas presencialmente ou em formato digital mediante apresentação dos seguintes documentos:


Formulário de candidatura, devidamente preenchido;



Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado;



Certificado de habilitações, com informação do nível da qualificação académica e ou profissional e certificado de
obtenção de aprovação em disciplinas exigidas, com as respetivas classificações;



Comprovativo da aprovação da Prova dos Maiores de 23 anos (quando aplicável);



Cópia de documento comprovativo de identificação civil com a devida autorização do próprio para utilização
exclusiva no âmbito da candidatura; a não submissão deste documento implica a apresentação do original nos
Serviços Académicos.

VALOR DE INSCRIÇÃO NAS PROVAS: €95
(Valor não reembolsável em caso de anulação, desistência ou não aprovação nas provas)
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CURSOS A MINISTRAR NO ANO LETIVO DE 2021-2022

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE ATLÂNTICA (ESSATLA)
1.

Gerontologia

2.

Serviço Familiar e Comunitário

3.

Gestão de Serviços de Saúde

O funcionamento dos Cursos depende da existência de um número mínimo de alunos.

ESTRUTURA DAS PROVAS
Prova teórica escrita

As provas de conhecimentos específicos, ou prova teórica escrita, destinam-se a avaliar se os candidatos dispõem
dos conhecimentos e competências indispensáveis para o ingresso e progressão no curso escolhido. A prova é
composta por um exame, com parte escrita ou oral, que incidirá sobre o conjunto das matérias consideradas como
indispensáveis ao ingresso no curso em causa. Esta prova é aplicada a todos os candidatos provenientes do ensino
secundário ou habilitação legalmente equivalente que não seja proveniente da área do curso a que se candidata.

Curso Técnico Superiores Profissionais

Prova

Gerontologia1

Biologia e Geologia

Serviço Familiar e Comunitário1

Biologia e Geologia

Gestão de Serviços de Saúde

Uma das seguintes provas:


Economia



História



Matemática

CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS
A prova tem uma ponderação de 100% para a seriação dos candidatos, por cada curso técnico profissional, faz-se pela
ordem decrescente da nota de candidatura.
EFEITOS E VALIDADE DAS PROVAS
A aprovação na prova de acesso da ESSATLA é válida para a candidatura à matrícula no ano da aprovação e nos dois
anos letivos subsequentes.

1

Este curso pode decorrer no regime diurno ou pós-laboral (entre as 18h e as 23h), dependendo das inscrições.
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CANDIDATURA
Os candidatos aprovados procedem à apresentação da sua candidatura ao ingresso no curso através de concurso
especifico para o ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais, nos prazos regulamentos e fixados.
CALENDÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022

Ação

Calendarização
1ª Época

Inscrição para a realização das Provas

17 de maio a 28 de julho de 2021

Prova Escrita

30 de julho de 2021

Afixação das pautas com a classificação final do processo de avaliação

06 de agosto de 2021

Apresentação de candidatura

02 de agosto a 20 de agosto de 2021

Matrículas

23 de agosto a 03 de setembro de 2021
2ª Época*

Inscrição para a realização das Provas

02 de agosto a 27 de agosto de 2021

Prova Escrita

03 de setembro de 2021

Afixação das pautas com a classificação final do processo de avaliação

10 de setembro de 2021

Apresentação de candidatura

30 de agosto a 17 de setembro de 2021

Matrículas

17 a 22 de setembro de 2021
3ª Época*

Inscrição para a realização das Provas

30 de agosto a 13 de outubro de 2021

Prova Escrita

18 e 19 de outubro de 2021

Afixação das pautas com a classificação final do processo de avaliação

25 de outubro de 2021

Apresentação de candidatura

25 a 30 de outubro de 2021

Matrículas

25 a 30 de outubro de 2021

* Vagas sobrantes

DATAS DAS PROVAS 3ª ÉPOCA 2021/2022



Prova de História - 18 de Outubro, 18h-20h



Prova de Matemática - 19 de Outubro, 11h-13h



Prova de Biologia e Geologia - 19 de Outubro, 15h-17h



Prova de Economia - 19 de Outubro, 16h-18h
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TABELA DE EMOLUMENTOS

Candidatura

Matrícula

Propina Anual

CTESP de Gerontologia

95€

CTESP de Serviço Familiar e Comunitário

95€

CTESP de Gestão de Serviços de Saúde

95€

CTESP de Gerontologia
CTESP de Serviço Familiar e Comunitário
CTESP de Gestão de Serviços de Saúde
Todos os cursos: Seguro Escolar
CTESP de Gerontologia (pagável em 12 mensalidades)2
CTESP de Serviço Familiar e Comunitário (pagável em 12 mensalidades)1
CTESP de Gestão de Serviços de Saúde1

130€
130€
130€
20€
2640€
2640€
2640€

Atualizado pela Secretária-Geral, Natália do Espírito Santo, em 02 de junho de 2021.
Homologado pelo Presidente da ESSATLA, Prof.ª Doutora Hortense Cotrim, em 02 de junho de 2021.

2

A propina é paga em 12 mensalidades de setembro de 2021 a agosto de 2022
As prestações devem ser liquidadas até ao dia 08 de cada mês
A propina anual é divida em prestações apenas com a finalidade de facilitar o pagamento ao estudante.
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