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Concurso Especial de acesso e ingresso na ESSEM dos maiores de 23 anos
Ano letivo 2019 / 2020

I
Número de vagas
O número de vagas para cada curso, para o ano letivo 2019-2020, é o abaixo indicado.
a) Cursos de 1º ciclo de estudos:
-

Ciências Biomédicas Laboratoriais: 2

-

Enfermagem: 3

-

Fisioterapia: 3

-

Prótese Dentária: 2

b) Cursos de Técnico Superior Profissional (CTeSP):
-

Análise Químicas e Bioquímicas: 1

-

Gerontologia: 1

-

Microbiologia e Biologia Molecular: 1

II
Seriação
Os candidatos serão seriados de acordo com o estipulado no Regulamento próprio, dentro de
cada curso escolhido, pela ordem em que estes foram indicados pelo candidato e da
classificação obtida.

III
Propinas de candidatura/inscrição
1. Os candidatos estão obrigados ao pagamento de uma propina de acordo com o estipulado
pela Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL.
2. Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura à ESSEM nos prazos estipulados neste
Edital.
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IV
Prazos
Início

Fim

-

30 de março
30 de março

02 de maio
7 de junho

31 de maio
7 de junho

Fixação de vagas, divulgação do regulamento e respetivo edital,
afixação das matérias das provas específicas; comunicação à DGES
Nomeação do júri, divulgação dos locais, datas e horas da
realização das provas
Inscrição para as provas específicas
Realização das provas específicas (escritas)

(15 h - Auditório 10)

Divulgação dos resultados das provas específicas
Entrevistas
Divulgação dos resultados finais das provas
Reclamações relativas às provas
Decisão sobre reclamações
Formalização das candidaturas para os candidatos aprovados nas
provas específicas

--12 de junho
25 de junho
--1 de julho

11 de junho
18 de junho
25 de junho
28 de junho
03 de julho
15 de julho

V
Instrução da candidatura
1. O processo de candidatura é instruído com os seguintes documentos:
a) Boletim de candidatura (a adquirir na Secretaria da ESSEM), devidamente preenchido;
b) Currículo escolar e profissional;
c) Documento(s) comprovativo(s) da atividade escolar e profissional;
d) Certidão comprovativa da titularidade da habilitação com que o estudante se candidata;
e) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
f) Procuração, quando o requerimento for apresentado por procurador;
g) Documento comprovativo de que o candidato satisfaz os pré-requisitos exigidos na ESSEM
para o curso a que se candidata.
2. Os candidatos que disponham dos documentos a que se referem as alíneas b) a f) do número
anterior arquivados na ESSEM não necessitam de os entregar novamente, salvo se algum deles
carecer de atualização.
3. No caso de candidatura referente a mais do que um curso, o candidato deverá indicar no
boletim de candidatura a ordem decrescente de preferência.
4. Da candidatura é entregue ao apresentante, como recibo, fotocópia do respetivo boletim de
candidatura.
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5. O determinado nas alíneas b) a f) poderá ser substituído, na fase de instrução, por uma
declaração feita em impresso próprio, sob compromisso de honra, em como o candidato
satisfará, nos prazos estabelecidos para as candidaturas, o que nas mesmas é exigido.
VI
Indeferimento liminar
1. Serão liminarmente indeferidas as candidaturas que, embora reunindo as condições gerais
necessárias, se encontrem numa das seguintes situações:
a) Tenham sido apresentadas fora de prazo;
b) Não sejam acompanhadas da documentação necessária à completa instrução do processo;
c) Não apresentem os documentos completos e legivelmente preenchidos;
d) Não satisfaçam ao disposto no presente aviso ou contenham falsas declarações.
2. O indeferimento liminar é decidido pelo Diretor da ESSEM e deve ser fundamentado.
VII
Provas escritas
1. As provas visam avaliar a capacidade para a frequência de um curso técnico superior
profissional ou de um ciclo de estudos de licenciatura da ESSEM.
2. O candidato realiza uma prova específica de Biologia, que será válida para o curso ou cursos
a que se candidata.
VIII
Calendário das entrevistas
As entrevistas realizam-se na ESSEM, em local e hora a determinar, nas seguintes datas:
- Curso de Ciências Biomédicas Laboratoriais: 12 de junho.
- Cursos de Enfermagem e de Fisioterapia: 13 e 14 de junho.
- Curso de Prótese Dentária: 17 e 18 de junho.
- Cursos TeSP: 13, 14 e 17 de junho.

Aprovado em 19 de fevereiro de 2019
A DIREÇÃO DA ESSEM
(Prof.ª Doutora Catarina Bernardes)
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