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 De acordo com o regulamento em vigor disposto no Decreto-Lei 

113/2014, de 16 de julho, alterado pelos Decretos Lei nº 63/2016, de 13 

de setembro e 11/2020, de 2 de abril, que regula os concursos 

especiais de acesso e ingresso no Ensino Superior e da deliberação da 

Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 16 de agosto de 

2021, a Escola Superior de Saúde Atlântica organiza as provas 

especialmente adequadas ao ingresso ao ensino superior dos titulares 

dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos 

especializados.  

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 
 

De acordo com o regulamento da Escola Superior de Saúde Atlântida 

Decreto Lei nº 92, 14 de maio, que regula as condições de ingresso 

para Concursos Especiais, Titulares de um Diploma de Técnico Superior 

Profissional. 

 

Podem inscrever-se os candidatos que sejam titulares de um diploma 

de técnico superior profissional desde que haja adequação do 

currículo do curso técnico superior profissional ao ingresso no ciclo de 

estudos, que cumprem uma das condições: 

 

a) Aprovação numa prova de ingresso específica, realizada na 

Escola Superior de Saúde Atlântica, válida no ano de realização, e 

nos dois anos subsequentes; 

 

b) Realização dos exames nacionais do ensino secundário 

correspondentes às provas de ingresso exigidas. 

 

Em alguns cursos, poderão ser dispensados da realização da prova de 

ingresso específica, os candidatos que reúnem cumulativamente as 

seguintes condições:  

 

a) Tenham obtido o diploma de técnico superior profissional, realizada 

Escola Superior de Saúde Atlântica; 

 

b) Tenham tido aprovação, no âmbito do curso técnico superior 

profissional, em unidades curriculares do domínio das disciplinas 

que integram a prova de ingresso específica, com nível adequado 

para a progressão no ciclo de estudos de licenciatura. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciaturas: 
Enfermagem (diurno) 

Fisioterapia (diurno) 

Osteopatia (Pós Laboral)  

 

Funcionamento dos Cursos depende da 

existência de um número mínimo de alunos 

 

 

 

Prova:  
Introdução à Biologia e ao 

Comportamento Humano 
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A demonstração dos conhecimentos pode ser efetuada através da 

realização de provas escritas de avaliação de conhecimentos e 

competências consideradas indispensáveis ao ingresso e progressão 

no ciclo de estudos a que se candidata. 

 

No âmbito deste concurso, a avaliação e seriação dos candidatos é 

efetuada com base em critérios cumulativos:  

 

1. A classificação final do curso de que o candidato é titular;  

2. A classificação da prova final do respetivo curso;  

 

 

PROVA TEÓRICA ESCRITA  
 

As provas de conhecimentos específicos, ou prova teórica escrita, 

destinam-se a avaliar se os candidatos dispõem dos conhecimentos e 

competências indispensáveis para o ingresso e progressão no curso 

escolhido. A prova é composta por um exame escrito, que incidirá sobre 

o conjunto das matérias consideradas como indispensáveis ao ingresso 

no curso em causa. 

Nenhum candidato poderá ser dispensado da prova de conhecimentos 

específicos ou de qualquer outro dos componentes da prova. 

Não são admitidos os candidatos cujas classificações sejam inferiores a 95 

pontos, na escala de o a 200. 
 

 

 PRÉ-REQUISITOS 

 

Os cursos da ESSATLA exigem a realização de pré-requisitos do Grupo A, que 

visam comprovar a capacidade de comunicação interpessoal dos 

candidatos, adequada às exigências do curso. Nestes casos, os candidatos 

deverão, no ato da matrícula e inscrição, proceder à entrega da 

documentação exigida pelo pré-requisito (Grupo A – Comunicação 

Interpessoal). 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
A candidatura para as provas realiza-se 

no portal de candidaturas 

https://candidaturas.uatlantica.pt/ 

instruída com os seguintes documentos:  

 

 Fotocópia do Bilhete de 

Identidade/Passaporte/ 

Residência**/Cartão de 

Cidadão, com o devido 

consentimento; 

 Fotocópia do Cartão de 

Contribuinte, com o devido 

consentimento do 

interessado(a) e se aplicável; 

 Boletim de vacinas e 

fotocópia com o devido 

consentimento do 

interessado(a): Anti Tétano e 

Hepatite B 

 Diploma de Técnico Superior 

Profissional; 

 Ficha Enes, caso aplicável;; 

 Pré – Requisito  

 

**No caso de titulo de residência e 

passaporte estrangeiro de países fora 

da União Europeia deve entregar 

declaração permanência emitida pelo 

SEF. 

https://candidaturas.uatlantica.pt/
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CALENDÁRIO  
 

Período de Candidatura  Calendarização 
 

1ª Fase 
Candidaturas 

 
1 março a 28 abril de 2023 

Prova Escrita  

 

04 de maio de 2023 

Data de publicação dos resultados da seriação 

 

19 de maio de 2023 

Pedidos de consulta e reapreciação das Provas 

 

Períodos de Matrícula : 

19 a 23 de maio de 2023 

 

24 de maio a 16 de junho de 2023 

  

 

2ª Fase (Vagas Sobrantes ) 
Candidaturas 

 

17 de julho a 01 de setembro de 

2023 

Prova Escrita  7 de setembro de 2023 

Data de publicação dos resultados da seriação 

 

 

15  de setembro de 2023 

Pedidos de consulta e reapreciação das Provas 

 

Períodos de Matrícula e Inscrição 

15 a 19 de setembro de 2023 

 

20 a 29 de setembro de 2023 
   

 

 

3ª Fase (vagas Sobrantes) 
Candidaturas 

 
02 a 13 outubro de 2023 

Prova Escrita  

 

17 de outubro de 2023 

Data de publicação dos resultados da seriação 

 

20 de outubro de 2023 

Pedidos de consulta e reapreciação das Provas 

 

Períodos de Matrícula e Inscrição 

23 e 24 de outubro de 2023 

 

24 a 31 de outubro de 2023 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Candidatura ESSATLA: 

200€ 

 

Candidatura Curso 

Extra: 

25€ 

Valor da Prova: 

175€ 

(Valor não reembolsável em 

caso de anulação, desistência 

ou não aprovação nas provas) 

 

Matrícula: 

350€ 

 

Inscrição  

liquidado no ato da matrícula: 

300€ 

 

Seguro escolar: 

40€ 

 

Propina Anual* 

ESSATLA: 

4 617€** 
*3% desconto no pagamento total da 

propina anual no ato da matrícula; 

**Pagável em 12 prestações. 

 

 Instrução de Processo 

de Creditação de 

Competências: 

150€  

 

Por cada UC 

creditada: 

40€ 
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INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE CREDITAÇÃO 

 

Documentos necessários para os pedidos de creditação de competências 

1. Creditação de competências académicas: 

a) Pedido deve ser requerido em formulário próprio; 

b) Certificado de habilitações ou certidões que comprovem a classificação, das 

unidades curriculares concluídas;  

c) Conteúdos programáticos e respetiva cargas horárias das unidades curriculares 

aprovadas bem como os respetivos planos de estudos;  

 

 

2. Creditação de competências por experiência profissional: 

 

O pedido de creditação por experiência profissional e formação pós-secundária, 

é requerido em formulário próprio, acompanhado pelos documentos que atestem 

as competências relevantes de forma objetiva e sucinta, para efeitos de 

creditação, nomeadamente: 

  

a) Descrição da experiência acumulada (quando, onde, durante quanto 

tempo em que contexto, etc) 

b) Descrição clara e objetiva de aprendizagens, competências e 

capacidades que adquiriu; 

c) Documentos que suportem e evidenciem como CV, portfólio, declaração 

de entidades empregadoras;  

d) Sempre que necessário certificado de habilitação pós-secundário, plano 

de estudos, conteúdos programáticos e cargas horárias autenticados;  

 

e) Os documentos entregues devem ser originais e autenticados. 

 

3. Os documentos são entregues na secretaria originais e autenticados. 

 

4. Os pedidos de creditação devem ser solicitados através da plataforma helpdesk até 1 

mês após o inicio do ano letivo. 

 

 

 


