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EDITAL 

 

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS PARA A FREQUÊNCIA 

DO 1º CICLO DE ESTUDOS DO CURSO DE LICENCIATURA  

 

Ano Letivo 2021/2022 

Nos termos do Regulamento dos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso ao 1º Ciclo de Estudos do Curso 

de Licenciatura, a Presidente do Conselho de Direção da Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha 

Portuguesa - Alto Tâmega, por proposta do Conselho Técnico-Científico, aprova e divulga o calendário das 

ações a desenvolver no âmbito do referido concurso, para o ano letivo 2021/2022, para o 1º Ciclo de 

estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem  

 

1.Vagas a concurso: 

- 1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem – 1 (uma) vaga. 

 

2. Os candidatos que, para verificação das condições de ingresso referidas no artigo 4º do Regulamento 

necessitem de realizar provas, devem inscrever-se prévia e atempadamente para a realização das mesmas, 

nos prazos fixados em edital próprio separado. 

 

3. Calendarização:  

AÇÃO CALENDÁRIO 

Inscrição para a realização da prova 31/05/2021 a 30/07/2021 

Afixação dos admitidos e excluídos* 03/08/2021 

Afixação da seriação dos candidatos 14/09/2021 

Apresentação de reclamações 14/09/2021 a 15/09/2021 

Decisão das reclamações 16/09/2021 

Afixação dos resultados definitivos 17/09/2021  

Matrícula 17/09/2021 a 20/09/2021 

• Os candidatos que fiquem na situação de “admitido condicional”, conforme o artigo 9º do 
Regulamento, devem inscrever-se para a realização da 1ª fase das Provas.  

 

4. Inscrição: 

Para a realização da prova, a inscrição, é efetuada através do preenchimento e da submissão online do 

formulário eletrónico disponível em www.esecvpaltotamega.pt, ou presencialmente nos serviços 

académicos, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação civil ou equivalente legal; 

b) Documento de identificação fiscal; 
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c) Diplomas/certificados de ensino/formação, designadamente da qualificação que dá acesso ao 
ensino superior no país de origem e do ensino secundário português ou habilitação equivalente, 
traduzidos para língua portuguesa ou inglesa, devendo ser obrigatoriamente autenticados pelos 
serviços oficiais do respetivo país de origem, visados por autoridade diplomática ou consular 
portuguesa nesse país (ou trazer apostilha da Convenção de Haia); 

d) Documento comprovativo da classificação obtida na qualificação académica específica exigida, 
nos termos do artigo 4.º do regulamento; 

e) Certificado de formação de nível B2, quando aplicável; 

f) Declaração, sob compromisso de honra, feita pelo próprio candidato; 

g)Requerimento, no formulário de candidatura, a solicitar a aplicação do estatuto de estudante 
em situação de emergência por razões humanitárias, previsto no artigo 8.º -A, do Decreto-Lei n.º 
62/2018 de 6 de agosto, acompanhado por documentação, emitida pelo Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ou pela Organização 
Internacional para as Migrações, comprovativa de que o requerente se encontra numa das 
situações referidas no referido artigo, quando aplicável. 

 

5. O júri pode, na fase de apreciação das candidaturas, solicitar aos candidatos documentação 

complementar e/ou em falta. 

 

6. Emolumentos: 

a) Taxa de candidatura às Provas – Concursos Especiais – 170,00€ 

b) Apresentação de reclamações – 30,00€ 

 

7. Esta informação não dispensa, nem substitui a consulta dos regulamentos aplicáveis ou outra 

documentação complementar, disponíveis em www.esecvpaltotamega.pt . 

 

 
Chaves, 22 de abril de 2021 
 
 
 
 

A Presidente do Conselho de Direção 
 
 

 
______________________________________ 

 
Rita Paiva Pessoa  
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