
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfermagem  

(diurno) 

02 Biologia e Geologia 

Vagas: 55 

Despacho n.º 911/2019, de 23 de 

janeiro e 4474/2014, de 26 de 

março 
 

  

GUIA DE ACESSO – CONCURSOS INSTITUCIONAIS  

ANO LETIVO 2022/2023 

INFORMAÇÕES GERAIS DE ACESSO 
 

 Podem candidatar-se aos cursos através do Regime Geral os alunos 

que preencherem cumulativamente as seguintes condições: 

 

 A titularidade de um diploma de ensino secundário ou 

equivalente. 

 A obtenção, nas provas de ingresso exigidas (consultar 

elenco de provas de acesso para cada curso) de 

classificação não inferior a 95 pontos. 

 Satisfação do pré-requisito. 

 

No que respeita à nota de candidatura importa referir que o peso dos fatores 

que compõem esta classificação difere de curso para curso. 

Assim:  

No curso de Enfermagem e Fisioterapia a nota de candidatura é composta 

por: 

·      65% da classificação final obtida no ensino secundário; 

·      35% da classificação obtida na prova de ingresso. 

 

No curso de Osteopatia a nota de candidatura é composta por: 

·      65% da classificação final obtida no ensino secundário; 

·     35% da classificação obtida nas provas de ingressos, sendo que o peso a 

atribuir a cada uma das provas é de 17,5%. 

DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA 
 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão – com 

consentimento do interessado o documento de identificação pode 

ser substituído pela respetiva fotocópia; 

 Cartão de Contribuinte e Cartão de Beneficiário de Sistema de Saúde, 

no caso de não possuir Cartão de Cidadão; 

 Certificado de classificação do ensino secundário ou certificados do 

10º,11º e 12ºanos; 

 Ficha ENES 2022-Exames Nacionais do Ensino Secundário; 

 Fotocópia do Boletim de Vacinas (Antitetânica e Hepatite B); 

 Declaração de honra comprovativa da satisfação do disposto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de 

março, caso o estudante não seja português ou nacional de um 

Estado membro da União Europeia e nos casos aplicáveis; 

 Comprovação da satisfação do Pré-Requisito (Atestado Médico) - 

Indispensável para a realização da referida candidatura e inscrição 

em todas as licenciaturas. 

 

 

PRÉ-REQUISITOS  
 GRUPO A - Comunicação Interpessoal 

 
 

 

 

Fisioterapia  

(diurno) 

02 Biologia e Geologia 

Vagas: 40 

Despacho n.º 6531/2018 de 03 de 

julho 
 

 

 
Osteopatia  

(diurno ou pós-laboral*) 

02 Biologia e Geologia 

+ 

07 Física e Química 

Vagas: 25 

Despacho n.º 7681/2017 de 31 de 

agosto 
 

* O horário diurno será no período de 

estágios e o horário pós-laboral será 

para o período de aulas. 

 

 
 

Para candidatura ao ano letivo 

2022/2023, são aceites os resultados 

dos exames nacionais realizados em 

2020, 2021 e 2022. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfermagem  

(diurno) 

02 Biologia e Geologia 

Vagas: 55 

Despacho n.º 911/2019, de 23 de 

janeiro e 4474/2014, de 26 de 

março 
 

  

GUIA DE ACESSO – CONCURSOS INSTITUCIONAIS  

ANO LETIVO 2022/2023 

PRAZOS CANDIDATURA/MATRÍCULA 
 

1ª Fase 

Candidaturas: 21 de julho a 2 de agosto 

Afixação dos Resultados: 4 de agosto 

Período de Matrículas: 4 a 8 de agosto 

 

2ª Fase (VAGAS SOBRANTES) 

Candidaturas: 10 de agosto a 22 de agosto 

Afixação dos Resultados: 24 de agosto 

Período de Matrículas: 24 a 26 de agosto 

 

3ª Fase (VAGAS SOBRANTES)1 

Candidaturas: 29 de agosto a 16 de setembro  

Afixação dos Resultados: 20 de setembro 

Período de Matrículas: 20 a 23 de setembro 

 

4ª Fase (VAGAS SOBRANTES)1 

Candidaturas: 26 de setembro a 21 de outubro  

Afixação dos Resultados: 25 de outubro 

Período de Matrículas: 25 a 31 de outubro 

TABELA DE EMOLUMENTOS 
Candidatura ESSATLA 110€ 

Candidatura Curso Extra 25€ 

 

Matrícula ESSATLA 350€ 

Inscrição no 1º ano  
(liquidada no ato da matrícula) 

300€ 

Seguro Escolar ESSATLA 40€ 

 

Propina Anual* ESSATLA 4 500€** 

*3% desconto no pagamento total da propina anual no ato da matrícula; 

**Pagável em 12 prestações. 

 

Homologado pelo Presidente da ESSATLA, Prof. Doutor Fausto Amaro, em 08 de 

abril de 2022. 

 
 

 

 

Fisioterapia  

(diurno) 

02 Biologia e Geologia 

Vagas: 40 

Despacho n.º 6531/2018 de 03 de 

julho 
 

 

 
Osteopatia  

(diurno ou pós-laboral*) 

02 Biologia e Geologia 

+ 

07 Física e Química 

Vagas: 25 

Despacho n.º 7681/2017 de 31 de 

agosto 
 

* O horário diurno será no período 

de estágios e o horário pós-laboral 

será para o período de aulas. 

 

 
 

Para candidatura ao ano letivo 

2022/2023, são aceites os resultados 

dos exames nacionais realizados 

em 2020, 2021 e 2022. 

 

 

 

Atualizado pela Secretária-Geral, 

Natália do Espírito Santo, em 08 de 

abril de 2022. 

                                            
1 É aberto o processo de candidatura dos cursos em que existam vagas sobrantes.   



 

 

 

 

 


