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INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO 

EDITAL 
ANO LECTIVO DE 2020/2021 

 
CANDIDATURA À REALIZAÇÃO DE PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS 
DESTINADAS A AVALIAR A CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO 

SUPERIOR DOS MAIORES DE 23  
(Regulamento de Provas de Admissão para Maiores de 23 anos em vigor) 

 
 

1 – CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 
Podem requerer a candidatura desde que reúnam, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Completem 23 anos até ao final do ano civil anterior ao da realização das provas; 
b) Não serem titulares da habilitação de acesso ao ensino superior; 

2 – CURSOS DE LICENCIATURA  
2.1 Prazos de receção de candidaturas e calendário geral das provas de avaliação 

Candidatura Abertas até 19 junho 

Divulgação da lista provisória de candidatos admitidos 22 junho 

Reclamações 23/24 junho 

Divulgação da lista definitiva de candidatos admitidos 25 junho 

Prova de Cultura Geral 3 julho 

Entrevistas 6-10 julho (1) 

Prova de Conhecimentos Específicos (escrita) 17 julho 
Provas de conhecimentos específicos (oral, caso exista) 20 julho 

Afixação da lista de classificação provisória  27 julho 

Reclamações  28 a 29 julho 
(1) Será afixado calendário específico pela Direção da Escola 
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NOTA:  

Este calendário destina-se à realização das provas de admissão. As candidaturas para acesso aos 
cursos, para os candidatos aprovados nestas provas, realizar-se-ão previsivelmente durante o mês 
de agosto de 2020, em calendário a fixar posteriormente. 
 

A candidatura é feita pelos interessados, através de um dos seguintes meios: 

• Candidatura online: http://portal.ipv.pt/cssnetestgl/ 
• Presencialmente nos Serviços Académicos da ESTGL, mediante preenchimento de impresso 

próprio (imq*sac.05.02.06- candidatura à realização de provas dos maiores de 23 

anos), que se encontra disponível em – http://www.ipv.pt/sv.htm ou nos Serviços 

Académicos da ESTGLamego. 

 
2.2 Cursos Abrangidos 

• Licenciatura em Gestão e Informática 
• Licenciatura em Engenharia Informática e Telecomunicações 
• Licenciatura em Gestão Turística, Cultural e Patrimonial 
• Licenciatura em Secretariado de Administração 
• Licenciatura em Serviço Social (regime diurno e pós-laboral) 

 
2.3 Estrutura das Provas 

a) Prova de Cultura Geral A prova de Cultura Geral, destinada a avaliar as 
capacidades de interpretação, exposição e expressão de ideias, incidirá sobre 
temas atuais e de interesse geral. 

b) A prova de Conhecimentos Específicos será constituída por dois módulos. Um 
módulo será dirigido à avaliação de conhecimentos básicos, indispensáveis ao 
ingresso e progressão no curso objeto da candidatura. O outro módulo, incidirá 
sobre uma das áreas de conhecimento das provas de ingresso exigidas para o 
referido curso e, conforme os casos, poderá ter uma ou mais opções. 
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2.4 Informação sobre os conteúdos programáticos para as Provas de Cultura Geral e de 
Conhecimentos Específicos:  
  
Os conteúdos programáticos de cada uma das provas serão divulgados no sítio Internet da escola: 
www.estgl.ipv.pt    
 
3. Cursos Técnicos Superiores Profissionais   
De acordo com o disposto na alínea b) do número 1 do artigo 40.º-E do Decreto-lei nº 74/2006, de 
24 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, têm acesso 
a um Curso Técnico Superior Profissional os que tenham sido aprovados nas provas especialmente 
adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 
23 anos, realizadas, para o curso em causa. Deste modo, encontram-se abertas as candidaturas 
para realização das referidas provas de acesso a estes cursos desde 26 de fevereiro a 19 de junho. 
Posteriormente, caso se justifique, será publicitado calendário específico para as componentes das 
provas para esses cursos. As componentes em causa são Prova de Cultura Geral, Entrevista e 
Prova de Conhecimentos Específicos.  
A Prova de Cultura Geral será elaborada de modo a evidenciar a cultura geral do candidato e a sua 
capacidade de crítica, interpretação, exposição e expressão e a Prova de Conhecimentos 
Específicos será elaborada de modo a avaliar as competências científicas do candidato, 
indispensáveis à progressão no curso a que se pretende candidatar.  
As candidaturas deverão ser realizadas junto dos serviços académicos em impresso próprio 
(imq*05.02.06 candidatura à realização de provas especialmente adequadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos), que se encontra disponível na 
Secretaria Virtual do IPV – http://www.ipv.pt/sv.htm. 
 
4. Júri   
O júri é constituído pelos professores:  
 Anabela Fernandes Guedes (Presidente) 
 Susana Maria Salgueiro Rebelo da Fonseca 

Ricardo Luís da Costa Gama 
 



 

 

ESTGL - Avenida Visconde Guedes Teixeira, 5100-074 Lamego 
Telf. 254 615 477 / 254 615 391  - Fax. 254 613 029 – email: estgl@estgl.ipv.pt 

 

 
5. Documentos necessários para a instrução do processo     

• Cartão do cidadão ou Bilhete de identidade e cartão de contribuinte; 

• Procuração, quando representado por procurador; 
• Curriculum vitae onde indicará as motivações de candidatura ao curso em causa; 
• Declaração sob compromisso de honra, de que não é titular de habilitações de acesso ao 

Ensino Superior; 
• Documentos (diplomas, certificados de habilitação, relatórios e outros) que permitam 

demonstrar as habilitações e currículo.    
 
 
 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, 27 de maio de 2020 

 
 
 
 

 O Presidente da ESTGL 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Miguel Ângelo Sousa Dias Ferreira da Mota (Prof. Doutor) 




