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EDITAL 

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO 

Nos termos do artigo 7 do Regulamento n.º 696/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 169, de 

4 de setembro de 2019, é aberto o CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO da ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS 

ATLÂNTICO nos cursos de Licenciatura para o ano letivo 2019/2020. 

 
DESTINATÁRIOS 

Os Concurso Especiais de Acesso destinam-se a candidatos com situações habilitacionais específicas sendo 

organizados para: 

• Estudantes aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a 

frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos; 

• Titulares de um diploma de especialização tecnológica; 

• Titulares de um diploma de técnico superior profissional; 

• Titulares de outros cursos superiores; 

• Estudante Internacional (com Regulamento Próprio). 

 
A) ESTUDANTES APROVADOS NAS PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A AVALIAR A 

CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 

Concurso especial de acesso ao ensino superior que abrange os estudantes que, cumulativamente, sejam 

maiores de 23 anos, não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior, sejam titulares das provas 

especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a sua frequência do ensino superior, 

realizadas na Escola Superior de Negócios Atlântico. 

 
B) TITULARES DE DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

Concurso especial de acesso ao ensino superior que abrange os estudantes que sejam titulares de diploma de 

especialização tecnológica desde que o curso se situe na mesma área de formação dos cursos. 

 

C) TITULARES DE DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL 

Concurso especial de acesso ao ensino superior que abrange os estudantes que sejam titulares de diploma de 

técnico superior profissional e que, cumulativamente, sejam titulares das provas de ingresso exigidas e 

satisfaçam os pré-requisitos, quando exigidos pela par instituição/curso pretendido. 
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D) TITULARES DE OUTROS CURSOS SUPERIORES 

Concurso especial de acesso ao ensino superior que abrange os estudantes que sejam titulares do grau de 

bacharel, licenciado, mestre ou doutor e que, cumulativamente, satisfaçam os pré-requisitos, quando exigidos 

pelo par instituição/curso pretendido. 

 
INSTRUÇÃO DE CANDIDATURA 

A candidatura é instruída pelos seguintes documentos: 

• Boletim de Candidatura, devidamente preenchido; 

• Fotocópia simples do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte do estudante; 

• Fotocópia do NIF; 

• Diplomas ou Certificados de habilitações que demonstrem as habilitações do candidato (não aplicável 

aos candidatos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para 

a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos) onde conste o grau académico e a 

classificação final; 

• Diploma discriminado do curso que é titular com a respetiva média final para os candidatos Titulares 

de outros Cursos Superiores ou Titulares de DET ou Titulares de DTeSP; 

• Outros documentos exigidos no presente Regulamento ou no edital de abertura dos concursos. 

 
PROVA ESPECÍFICA 

• As provas de ingresso para os candidatos às Provas para frequência do ensino superior de maiores de 

23 anos são definidas no Regulamento de Provas especialmente adequadas para Maiores de 23 anos. 

• A realização da candidatura a um ciclo de estudos por titulares de um diploma de especialização 

tecnológica ou por titulares de um diploma de técnico superior profissional está condicionada à 

aprovação numa prova específica que visa avaliar a capacidade para a frequência de um ciclo de 

estudos. 

• As provas de ingresso podem ter sido realizadas noutra instituição desde que as mesmas tenham sido 

organizadas para o mesmo fim, na área relevante de cada ciclo de estudos. 

• A Escola Superior de Negócios Atlântico determinará anualmente o elenco das provas de ingresso 

possíveis para cada ciclo de estudos, sendo da sua responsabilidade a sua organização. 

• As matérias das provas incidem sobre os programas em vigor no ensino secundário na área relevante 

para cada ciclo de estudos. 

• Os candidatos titulares de um diploma de técnico superior profissional obtidos fora da Escola Superior 

de Negócios Atlântico podem ser dispensados da realização da prova referida no ponto 2, quando os 
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diplomas obtidos se enquadrem na área principal de formação do ciclo de estudos a que se 

candidatam. Nestes casos devem efetuar um requerimento ao Presidente da Escola que poderá 

recorrer a pareceres quer do Conselho Técnico e Científico, quer do Coordenador do curso para 

validação da sua habilitação de acesso. 

• Os candidatos titulares de um diploma de técnico superior profissional obtidos na Escola Superior de 

Negócios Atlântico ficam dispensados da realização de provas. 

• O resultado das provas é expresso através de uma escala numérica inteira de 0 a 20 valores, sendo 10 

a nota mínima de passagem. 

• As provas escritas efetuadas e todos os documentos relacionados com a realização da prova de 

ingresso específica integram obrigatoriamente o processo individual do estudante. 

 
ÀREAS DE CONHECIMENTO DA PROVA ESCRITA 

9172 Gestão Financeira e Fiscal 

Economia ou Matemática ou Português 

 
 

CALENDÁRIO DAS PROVAS 

FASES CANDIDATURAS PROVAS 
AFIXAÇÃO 

PROVISÓRIA 
DATA 

RECLAMAÇÃO 
AFIXAÇÃO 

DEFINITIVA 

1ª Fase 
de 4 fevereiro a 21 

junho 
4 fevereiro a 27 junho 28 junho 01 jul 04 jul 

2ª Fase 21 junho a 31 julho 29 junho a 1 agosto 2 Ago 05 ago 06 ago 

3ª Fase 8 agosto a 2 setembro 
8 agosto a 4 

setembro 
6 set 10 set 12 set 

 

SERIAÇÃO 

A) ESTUDANTES APROVADOS NAS PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A AVALIAR A 

CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 

São seriados em função da melhor classificação das provas de avaliação de capacidade, cuja nota de 

candidatura é calculada pela aplicação de uma ponderação de 80% Prova Específica+20% Entrevista. 

 

B) TITULARES DE DIPLOMA DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

Os titulares de um diploma de especialização tecnológica são seriados pela aplicação de uma ponderação de 

50% à classificação do DET e 50% à classificação da prova de ingresso. 

 

C) TITULARES DE DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL 
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Os titulares de um diploma de técnico superior profissional obtidos fora da Escola Superior de Negócios 

Atlântico são seriados pela aplicação de uma ponderação de 50% à classificação do Diploma e 50% à 

classificação da prova de ingresso. 

 
D) TITULARES DE OUTROS CURSOS SUPERIORES 

Os titulares de outros cursos superiores serão seriados através da aplicação de uma ponderação de 100% à 

classificação do Diploma. 

Nota: Os titulares de um diploma de técnico superior profissional obtidos na Escola Superior de Negócios 

Atlântico, ou os obtidos fora da Escola, mas dispensados da realização da prova de ingresso são seriados pela 

aplicação de uma ponderação de 100% à classificação do Diploma. Em cada concurso, a colocação dos 

candidatos a cada curso nas vagas fixadas é feita pela ordem decrescente da lista ordenada resultante da 

aplicação dos critérios de seriação respetivos. 

 
RESULTADO FINAL 

O resultado final dos concursos exprime-se através de uma das seguintes menções: 

• Colocado; 

• Não colocado; 

• Excluído. 

 

PROPINAS E EMOLUMENTOS 

Ver Tabela de Preços 


