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Anexo ao regulamento das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para 

a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Beja dos Maiores de 23 Anos 

CALENDÁRIO:  ANO 2020 - ALTERAÇÃO 

AÇÃO PRAZO 2020 

Inscrição para a realização das Provas. 09 de março a 17 de abril de 2020 

Afixação dos conteúdos das provas específicas. Até 2 de março de 2020 

Entrega de requerimento para adequação de provas 
realizadas noutro Estabelecimento de Ensino Superior. 

30 de abril de 2020 

Aulas de apoio para as matérias das provas específicas. 18  a 29 de maio de 2020 

Realização das provas específicas. 1 a 15 de junho de 2020 

Afixação das pautas de classificação das provas específicas.      22 de junho de 2020 

Apresentação de pedidos de reapreciação das provas 
específicas devidamente fundamentados. 

Prazo máximo de 3 dias úteis contados a 
partir da afixação da classificação. 

Afixação das pautas finais de classificação nas provas 
específicas em que foram solicitadas as reapreciações 

30 de junho de 2020. 

Entrevistas  1 a 10 de julho de 2020 

Afixação das pautas das classificações finais das Provas 
(média ponderada da classificação obtida na prova específica 
e da classificação obtida na entrevista). 

 15 de julho de 2020 

  

NOTA IMPORTANTE: 
Todos os candidatos que obtenham aprovação nas provas (média ponderada da classificação 
obtida na prova específica e da classificação obtida na entrevista, maior ou igual a 10 valores), 
caso queiram candidatar-se, para o ano letivo 2020/21, ao(s) curso(s) de licenciatura para o(s) 
quais realizaram a(s) prova(s), terão OBRIGATORIAMENTE, que apresentar a(s) respetiva(s) 
candidatura(s) aos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso no Ensino Superior, em que a 1.ª 
fase decorrerá de 20 de julho a 21 de agosto de 2020. A apresentação de candidatura aos 
Concursos Especiais, fora dos prazos que vierem a ser fixados, é liminarmente indeferida. 

 

Aprovado em 23 de abril de 2020 


