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EDITAL 

PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS PARA MAIORES DE 23 ANOS 

 

Nos termos do artigo 7 do Regulamento n.º 690/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, nº 168, de 

3 de setembro de 2019, é publicado o EDITAL referente às PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS PARA 

MAIORES DE 23 ANOS da ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO nos cursos de Licenciatura para o ano 

letivo 2019/2020. 

 

DESTINATÁRIOS 

Podem inscrever-se para a realização das Provas, os candidatos que cumulativamente reúnam as seguintes 

condições: 

• Completem 23 anos de idade até ao dia 31 de dezembro do ano que antecede a realização das Provas; 

e que 

• Não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior. 

Consideram-se titulares da habilitação de acesso ao ensino superior os candidatos que realizaram e obtiveram 

aprovação nas provas de ingresso para o curso superior em que pretendem ingressar. 

A Escola pode aceitar candidatos que tenham realizado provas de ingresso em cursos de outros 

estabelecimentos de ensino, desde que as provas realizadas cumpram os requisitos exigidos para ingresso nos 

seus cursos. 

As provas realizadas não conferem qualquer equivalência a habilitações escolares. 

 

INSTRUÇÃO DE CANDIDATURA 

A Inscrição é instruída pelos seguintes documentos: 

• Boletim de Inscrição nas Provas, devidamente preenchido; 

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

• Fotocópia do NIF; 

• Curriculum Escolar e Profissional; 

• Diplomas ou Certificados de habilitações que demonstrem as habilitações do candidato; 

• Declaração do candidato, em que ateste que não é titular de habilitação de ensino superior. 
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• Outros documentos que o candidato considere relevantes para demonstrar as suas competências e 

currículo. 

A Candidatura é válida apenas para o ano em que se realiza. 

 

COMPONENTES OBRIGATÓRIAS DA AVALIAÇÃO 

A avaliação da capacidade para a frequência integra, obrigatoriamente: 

• A apreciação do currículo escolar e profissional do candidato; 

• A avaliação das motivações do candidato, que pode ser feita, designadamente, através da realização 

de uma entrevista;  

• A realização de provas teóricas e ou práticas de avaliação dos conhecimentos e competências 

considerados indispensáveis ao ingresso e progressão no curso, as quais podem ser organizadas em 

função dos diferentes perfis dos candidatos e dos cursos a que se candidatam.  

 

ENTREVISTA 

A entrevista destina -se a: 

• Apreciar e discutir o Currículo escolar e profissional do candidato; 

• Apreciar e discutir as motivações apresentadas pelo candidato para a escolha do curso superior; 

• Fornecer ao candidato informação sobre o curso, plano de estudos e saídas profissionais; 

• Propor o reconhecimento, através da atribuição de créditos nos respetivos ciclos de estudos, da 

experiência profissional e da formação dos que venham a ser admitidos no curso através do concurso 

especial. 

• A entrevista reveste-se de um carácter obrigatório para todos os candidatos regularmente inscritos 

nas Provas. 

• Da apreciação do currículo escolar, resultará uma classificação na escala de 0 a 20 arredondada às 

décimas, considerando como 0,1 o valor não inferior a 0,05. 

• Da apreciação do Currículo Profissional, resultará uma classificação na escala de 0 a 20 arredondada 

às décimas, considerando como 0,1 o valor não inferior a 0,05. 

• Da apreciação das Motivações, resultará uma classificação na escala de 0 a 20 arredondada às décimas, 

considerando como 0,1 o valor não inferior a 0,05. 

• A Classificação Final da Entrevista traduz-se numa classificação numa escala numérica de 0 a 20, 

arredondada à unidade, de acordo com a seguinte fórmula CE =40% Currículo Escolar + 40% Currículo 

Profissional + 20% Motivações. 

 



 
ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO I ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL 
 

 

 
ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS ATLÂNTICO I ATLÂNTICO BUSINESS SCHOOL 

 
 

PROVA ESPECÍFICA 

• A parte escrita da prova específica é composta por um exame escrito. 

• A nota da prova específica é uma classificação cujo resultado é igual à média aritmética das 

classificações obtidas nas partes teórica e prática, se as houver. 

• A nota da prova específica é uma classificação na escala de 0 a 20 arredondada às décimas, 

considerando como 0,1 o valor não inferior a 0,05. 

• Os candidatos, que na prova específica tenham uma classificação inferior a 9,5 valores e os que não 

compareçam à prova específica ou que dela desistam expressamente, são imediatamente eliminados. 

• Os resultados da prova específica são tornados públicos através de edital.  

 

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 Jun 01 jul 04jul 

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 

 


