
 

 

Concursos Especiais 

Para ingresso em cursos de licenciatura, no ano letivo 2016/17, destinados a 

Estudantes Aprovados nas Provas dos Maiores de 23 Anos, 

Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica (DET), 

Titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional (DTeSP) e  

Titulares de outros Cursos Superiores 
 

Calendário da 1.ª Fase 

Apresentação das Candidaturas Online ..................................  21 de julho a 22 de agosto 

Provas de Ingresso Específicas, exclusivamente para: 
– Titulares de DET; 
– Titulares de DTeSP não dispensados da realização da prova de ingresso específica. 

Inscrição nas provas de ingresso específica ..................................  No ato de candidatura 

Realização das provas ........................................................................  05 a 06 de setembro 

Afixação das pautas de classificação das provas ...............................  Até 08 de setembro 

Apresentação de pedidos de reapreciação das provas .....................  Até três dias úteis a partir da 
afixação da classificação 

Afixação das pautas finais de classificação nas provas ......................  Até 15 de setembro 

Resultados da candidatura: 

Disponibilização dos Processos aos Júris dos Concursos Especiais ...  Até 09 de setembro 

Comunicação superior da decisão dos Júris ......................................  Até 13 de setembro 

Afixação dos editais que tornam públicas as decisões ......................  Até 14 de setembro 

Matrícula e inscrição dos candidatos colocados .....................  15 a 21 de setembro 

Apresentação de reclamações sobre as decisões .................  14 a 16 de setembro 

Decisão sobre as reclamações incluindo os casos resultantes de 
reapreciação de provas ......................................................................  20 de setembro 

Comunicação da decisão sobre as reclamações………………………………. 21 de setembro 

Matrícula e inscrição dos candidatos colocados após 
deferimento das reclamações atendidas .............................  

 
22 a 23 de setembro 

 

  

Homologo. 
Publicite-se nos locais de estilo. 

21/07/2016. 



 

Concursos Especiais 

Para ingresso em cursos de licenciatura, no ano letivo 2016/17, destinados a 

Estudantes Aprovados nas Provas dos Maiores de 23 Anos, 

Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica (DET), 

. 

Titulares de outros Cursos Superiores 
 

Calendário da 2.ª Fase 

As vagas disponíveis para a 2ª fase, serão as vagas sobrantes da 1ª fase 
dos Concursos Especiais 

Apresentação das Candidaturas Online ..................................  25 de agosto a 18 de 
setembro 

Provas de Ingresso Específicas, exclusivamente para: 
– Titulares de DET; 
– Titulares de DTeSP não dispensados da realização da prova de ingresso específica. 

Inscrição nas provas de ingresso específica ..................................  No ato de candidatura 

Realização das provas ........................................................................  21 a 23 de setembro 

Afixação das pautas de classificação das provas ...............................  Até 28 de setembro 

Apresentação de pedidos de reapreciação das provas .....................  Até três dias úteis a partir da 
afixação da classificação 

Afixação das pautas finais de classificação nas provas ......................  Até 06 de outubro 

Resultados da candidatura: 

Disponibilização dos Processos aos Júris dos Concursos Especiais ...  Até 10 de outubro 

Comunicação superior da decisão dos Júris ......................................  Até 14 de outubro 

Afixação dos editais que tornam públicas as decisões ......................  Até 17 de outubro 

Matrícula e inscrição dos candidatos colocados .....................  18 a 21 de outubro 

Apresentação de reclamações sobre as decisões .................  17 a 19 de outubro 

Decisão sobre as reclamações incluindo os casos resultantes de 
reapreciação de provas ......................................................................  21 de outubro 

Comunicação da decisão sobre as reclamações………………………………. 24 de outubro 

Matrícula e inscrição dos candidatos colocados após 
deferimento das reclamações atendidas .............................  

 
25 a 27 de outubro 
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