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EDITAL 

CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO AO CURSO DE ENFERMAGEM 

(1º CICLO) – LICENCIATURA – MAIORES DE 23 ANOS 

Ano letivo 2022/2023 

A Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny fixa 3 vagas para o 

Concurso Especial de Acesso ao Curso de Enfermagem (1º Ciclo), através das 

provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para 

frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, nos termos da Lei n.º 

46/86, de 14 de outubro e do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, ambos 

na sua atual redação, e do seu Regulamento n.º 1068/2020, de 7 de dezembro.  

1. Destinatários 

Podem inscrever-se para a realização das provas, os candidatos que tenham 

completado 23 anos de idade até 31 de dezembro de 2021 e que não sejam 

titulares de habilitação de acesso ao ensino superior. 

2. Condições de acesso e ingresso 

2.1. Ter completado 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que antecede a 

realização das provas. 

2.2. Verificação dos pré-requisitos fixados para o acesso ao 1º Ciclo do Curso 

de Licenciatura em Enfermagem (Grupo A). 

3. Documentos a apresentar 

3.1. Foto; 

3.2. Bilhete de identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; 

3.3. Currículo escolar e profissional do candidato em modelo Europass; 

3.4. Documentos comprovativos dos dados constantes no currículo; 

3.5. Documento comprovativo do item 2.2: 

a) Comunicação Interpessoal: Ausência de deficiência psíquica, 

sensorial ou motora que interfira gravemente com a capacidade 
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funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir a 

aprendizagem própria ou alheia. 

b) Forma de comprovação: Atestado médico, sob a forma de resposta a 

um questionário, nos termos do regulamento publicado como anexo III 

da Deliberação nº 202/2012, de 16 de fevereiro; 

3.6. Compromisso de honra; 

(disponível http://www.esesjcluny.pt/images/documentos/2016/Cursos/compromisso_honra.docx - deverá alterar a data) 

3.4. Comprovativo de pagamento de candidatura, no valor de €80,00. 

4. Local de apresentação de candidatura 

A candidatura é realizada através do site da ESESJC, em 

www.esesjcluny.pt/candidaturas 

No entanto, a inscrição (candidatura) fica formalizada apenas mediante 

apresentação de cópia e originais de todos os documentos na Secretaria da 

ESESJC, até a data final de candidaturas. Em alternativa, os candidatos 

poderão encaminhar cópias autenticadas por correio registado, com aviso de 

receção, para: 

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny 

Secretaria Académica 

Rampa da Quinta de Sant’Ana, nº22 

9050 – 535 - Funchal 

Madeira - Portugal 

5. Critérios de seleção e seriação 

5.1. O júri aprecia toda a documentação entregue, conforme os pontos 2 e 3 

deste Edital e elabora uma lista, ordenada alfabeticamente, relativamente à 

admissão para realização da prova de avaliação de conhecimentos, com uma 

das seguintes menções: 

a) Admitido; 

b) Admitido condicionalmente; 

c) Não admitido. 

5.2. A lista final de colocação é apresentada por ordem decrescente de 

classificação final, sendo que esta corresponde: 

http://www.esesjcluny.pt/images/documentos/2016/Cursos/compromisso_honra.docx
http://www.esesjcluny.pt/candidaturas
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a) 25% da nota de apreciação curricular e profissional do candidato; 

b) 25 % da entrevista ao candidato, com duração máxima de 30 minutos, 

para avaliação das motivações do candidato; 

c) 50% da nota da prova de avaliação dos conhecimentos, com a duração 

máxima de 120 minutos, que constará de uma exposição escrita sobre uma 

temática de interesse teórico e profissional, entregue na altura da sua 

realização com outros elementos informativos pertinentes para o efeito, cuja 

nota mínima exigida a atingir é de 10 valores, sob pena de não transitar 

para a fase seguinte. 

5.3. As áreas sobre as quais incidirão as provas de avaliação dos 

conhecimentos e competências do curso, mencionadas na alínea 5.2, c), são 

fixadas anualmente pelo Conselho Técnico Científico. 

5.4. São rejeitadas as candidaturas que não satisfaçam os requisitos 

mencionados no Regulamento n.º 1068/2020, de 20 de dezembro. 

5.5. Os resultados finais do concurso são tornados públicos, de acordo com as 

alíneas 5.2 e 5.4, contendo uma das seguintes menções: 

a) Admitido; 

b) Suplente; 

c) Excluído. 

6. Reclamações 

Os candidatos podem recorrer das classificações atribuídas, mediante 

exposição fundamentada a apresentar no prazo de 6 dias a partir da data de 

publicação dos resultados, sendo a decisão da competência do Presidente do 

Conselho de Direção da ESESJC, a proferir no prazo de 3 dias, ouvido o 

Conselho Técnico Científico.  

7. Propinas e outros emolumentos 

A candidatura/inscrição, através do concurso especial de acesso e ingresso, 

para realização de provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 

capacidade para frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos tem um 

custo de 80 euros. A matrícula custa 130 euros (a efetuar no primeiro ano do 

curso). 
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A propina é anual, paga em 11 mensalidades e a inscrição no semestre tem um 

valor associado de 50 euros. 

À primeira mensalidade de cada ano letivo acresce o valor de 7 euros, 

referente ao seguro anual de estudante. 

Os valores a serem aplicados correspondem à tabela de emolumentos a ser 

aprovada a partir do ano letivo a que correspondem as candidaturas deste 

edital. 

8. Calendarização e ações: 

Ação Data 

Publicação do Edital 25/03/2022 

Publicação das áreas de conhecimento sobre as quais 
incidem a prova específica 

01/04/2022 

Período de inscrições De 01/04/2022 a 15/05/2022 

Publicação de lista de candidatos admitidos às provas 27/05/2022 

Realização de prova escrita 08/06/2022 (14h) 

Realização de entrevistas 22/06/2022 a 29/06/2022 

Afixação de resultados finais 06/07/2022 

Apresentação de reclamações 07/07/2022 a 13/07/2022 

Matrícula e inscrição 05/09/2022 a 06/09/2022 

  

Funchal, 25 de março de 2022 

 

A Presidente do Conselho de Direção 

(Merícia Bettencourt) 

 


