Guia das provas especialmente adequadas a avaliar a
capacidade para a frequência do ensino superior dos Titulares dos
cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos
especializados na Atlântica – Instituto Universitário
Ano letivo 2022/2023

VALOR DE INSCRIÇÃO NAS
PROVAS

€175,00
(Valor não reembolsável em caso de
anulação, desistência ou não
aprovação nas provas)

DESTINATÁRIOS
De acordo com o disposto no Decreto-Lei 11/2020 de 2 de abril de 2020,
encontra-se em vigência um novo regime de acesso ao Ensino Superior,
a aplicar já no ano letivo de 2022/2023.
Esta nova via de acesso estipula a criação de concursos especiais de
ingresso no Ensino Superior para os estudantes que tenham concluído o
nível secundário de educação através das vias profissionalizantes e de
cursos artísticos especializados. São abrangidos pelo concurso especial
os titulares das seguintes ofertas educativas e formativas de dupla
certificação de nível secundário, conferentes de nível 4 da
qualificação do Quadro Nacional de Qualificações:
CURSO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DE ORIGEM

521 Metalurgia e metalomecânica.
522 Electricidade e energia.
523 Electrónica e automação.
525 Construção e reparação de veículos a motor.

861 – Proteção de Pessoas e Bens
862 – Segurança e Higiene no Trabalho
341 Comércio.
342 Marketing e publicidade.
343 Finanças, banca e seguros.
344 Contabilidade e fiscalidade.
345 Gestão e administração.
347 Enquadramento na organização/empresa.
481 Ciências informáticas
523 Eletrónica e Automação
341 Comércio
342 Marketing e Publicidade
343 Finanças, Banca e Seguros
344 Contabilidade e Fiscalidade
345 Gestão e Administração
346 Secretariado e Trabalho Administrativo
347 Enquadramento na Organização/Empresa
724 – Ciências Dentárias
725 – Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica
726 – Terapia e reabilitação
727 – Ciências Farmacêuticas
729 – Saúde – Programas não classificados noutra área
de formação

CICLO DE ESTUDO A
QUE SE CANDIDATA
Ciências
Engenharia
Aeronáutica
Engenharia
Materiais
Engenharia
Mecânica
Gestão Transporte
Aéreo
Gestão da
Segurança,
Emergência,
Proteção Civil

VAGAS
10
10
10
10

10

Gestão

10

Gestão de Sistemas
e Computação

10

Gestão em Saúde

10

Ciências da
Nutrição

10
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
A inscrição para a realização das
provas deverá ser apresentada em
impresso

próprio

na

O novo Decreto-Lei define que estes estudantes realizam os exames nas
próprias instituições de Ensino Superior para avaliar se dispõem dos
conhecimentos e competências consideradas indispensáveis ao
ingresso e progressão no ciclo de estudos a que se candidata.

Secretaria

Escolar da Atlântica ou por e-mail,
devendo os candidatos apresentar
os seguintes documentos:


Boletim de Inscrição;



Fotocópia do Bilhete de
Identidade/Passaporte/

No âmbito deste concurso, a avaliação e seriação dos candidatos é
efetuada com base em critérios cumulativos:
1. A classificação final do curso de que o candidato é titular;
2. A classificação da prova final do respetivo curso;
3. A classificação da prova de avaliação de conhecimentos e
competências exigida pela Atlântica a que se candidata.

Residência**/Cartão de
Cidadão, com o devido

CURSOS A MINISTRAR NO ANO LETIVO DE 2022-2023

consentimento;




Fotocópia do Cartão de



Gestão (diurno ou pós-laboral)

Contribuinte, com o



Gestão em Saúde (diurno ou pós-laboral)

devido consentimento do



Gestão de Sistemas e Computação (diurno ou pós-laboral)

interessado(a) e se



Gestão do Transporte Aéreo (diurno ou pós-laboral)

aplicável;



Engenharia Mecânica (diurno ou pós-laboral)



Engenharia de Materiais (diurno ou pós-laboral)



Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil (diurno ou pós-laboral)



Ciências da Engenharia Aeronáutica (diurno ou pós-laboral)



Ciências da Nutrição (diurno)

Certificado de conclusão
do curso de nível
secundário de educação
através das vias
profissionalizantes e de
cursos artísticos

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

especializados;


Certificado da prova final
do respetivo curso;

PROVA TEÓRICA ESCRITA
As provas de conhecimentos específicos, ou prova teórica escrita,

**No caso de titulo de residência e

destinam-se a avaliar se os candidatos dispõem dos conhecimentos e

passaporte estrangeiro de países

competências indispensáveis para o ingresso e progressão no curso

fora da União Europeia deve ser

escolhido. A prova é composta por um exame escrito, que incidirá sobre

acompanhado

o conjunto das matérias consideradas como indispensáveis ao ingresso

com

uma

declaração emitida pelo SEF de
permanência;

no curso em causa.
Nenhum candidato poderá ser dispensado a prova de conhecimentos
específicos ou de qualquer outro dos componentes da prova.
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Prova

Curso
Engenharia de Materiais

Matemática/Física/Química/Materiais

Ciências da Engenharia Aeronáutica
Engenharia Mecânica

Matemática/Física/Química/Aeronáutica
Matemática/Física/Química/Mecânica

Gestão

Introdução ao Desenvolvimento

Gestão em Saúde

Introdução ao Desenvolvimento

Gestão do Transporte Aéreo
Gestão da Segurança, Emergência e
Proteção Civil
Gestão de Sistemas e Computação

Introdução ao Desenvolvimento e Gestão
de Transporte Aéreo
Introdução ao Desenvolvimento e Proteção
Civil
Uma das duas:
1. Introdução ao Desenvolvimento
2. Introdução ao Desenvolvimento de
Tecnologias de Informação
Introdução à Biologia e ao Comportamento
Humano

Ciências da Nutrição

CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS
A avaliação da candidatura a um ciclo de estudos de licenciatura implica a avaliação
da capacidade para a frequência dos mesmos, nos termos seguintes:

Classificação final do curso
Classificação final prova de
aptidão profissional
Classificação na prova escrita da
Atlântica

escala de avaliação
0-20 valores
0-20 valores
0-20 valores

ponderação
0.50
0.20
0.30

EFEITOS E VALIDADE DAS PROVAS
A aprovação nas Provas da Atlântica é válida para a candidatura à
matrícula no ano da aprovação.
A aprovação nas provas da Atlântica permite a candidatura à matrícula
em qualquer curso da Atlântica desde que as áreas de conhecimento
avaliadas sejam consideradas relevantes, pelo júri de organização das
Provas específicas, para o ingresso e progressão no curso em causa.
As provas são consideradas exclusivamente para efeitos de candidatura,
não lhes sendo concedida qualquer equivalência a habilitações
escolares.
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CANDIDATURA
Os candidatos aprovados deverão apresentar a sua candidatura ao ingresso
no curso através dos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso no Ensino
Superior nos prazos legal e regulamentarmente fixados.

PRÉ-REQUISITOS
A licenciatura em Ciências da Nutrição exige a realização de pré-requisitos
do Grupo A, que visam comprovar a capacidade de comunicação
interpessoal dos candidatos, adequada às exigências do curso. Nestes casos,
os candidatos deverão, no ato da matrícula, proceder à entrega da
documentação exigida pelo pré-requisito.

CALENDÁRIO PARA O ANO LETIVO DE 2022/2023
Ação

Calendarização
1ª Época

Atualizado pela Secretária-Geral,
Natália do Espírito Santo, em 19
de abril de 2022

Homologado pelo Reitor da
Atlântica – Instituto Universitário,
Prof. Doutor Manuel Freitas, em
19 de abril de 2022

Inscrição para a realização das Provas

1 a 26 de agosto de 2022

Prova Escrita

5 de setembro de 2022

Afixação das pautas com a classificação final do processo de
avaliação

16 de setembro de 2022

Pedidos de consulta e reapreciação das Provas

19 a 21 de setembro de
2022

Candidatura às vagas dos ‘Concursos Especiais’

Consultar prazos no
‘Guia de Acesso’

2ª Época
Inscrição para a realização das Provas

5 a 30 de outubro de 2022

Entrevista e Prova Escrita

7 de outubro de 2022

Afixação das pautas com a classificação final do processo de
avaliação

14 de outubro de 2022

Pedidos de consulta e reapreciação das Provas

17 a 19 de outubro de 2022

Candidatura às vagas dos ‘Concursos Especiais’

Consultar prazos no
‘Guia de Acesso’
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