
INFORMAÇÕES
ÚTEIS

https://www.examesnacionais.com.pt/calendario_exames_nacionais_2
021.php

Calendário de Exames Nacionais
Neste link poderás consultar os exames que terás de realizar para te candidatares aos
curso/instituição à qual te pretendes candidatar.

Os pré-requisitos são condições de natureza física, funcional ou vocacional que
assumem particular relevância para acesso a determinados cursos do ensino
superior.
Compete a cada instituição de ensino superior decidir se a candidatura a algum dos
seus cursos deverá estar sujeita à satisfação de pré-requisitos e fixar o seu conteúdo.
Os pré-requisitos podem, consoante a sua natureza, ser eliminatórios, destinar-se à
seleção e seriação ou apenas à seriação dos candidatos.
Para saber se a candidatura a um determinado curso numa determinada
instituição de ensino superior está sujeita à satisfação ou realização de pré-
requisitos deverás consultar a instituição de ensino superior.

Pré-requisitos

São fixadas por cada instituição de ensino superior para cada um dos seus cursos, não
podendo, regra geral, ser em número superior a dois. Podem existir conjuntos
(elencos) alternativos de provas, até um máximo de três. Cada estudante deve realizar
as provas de ingresso exigidas pelas instituições de ensino superior para os cursos a
que pretende concorrer.

Consulta: www.dges.gov.pt

Provas de Ingresso a realizar

A Ficha ENES 2021 (ENES – Exames Nacionais do Ensino Secundário) é um
documento necessário para a candidatura ao ensino superior e contém informação
sobre as provas de ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do
ensino secundário para as várias fases de acesso e pode ser requerida pelos alunos
na escola onde realizaram os exames finais nacionais, em data posterior à da afixação
das pautas com os resultados dos exames.
A Ficha ENES contém ainda um código de ativação para utilização no passo 2 da
candidatura  online  ao concurso nacional de acesso, sem o qual não é possível
efetuar a validação da referida candidatura.

Ficha ENES

A candidatura ao concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público
de 2021 é apresentada através do sistema de candidatura online, no sítio de Internet
da Direção-Geral do Ensino Superior - www.dges.gov.pt.
Assim, os estudantes que pretenderem candidatar-se ao ensino superior público
devem requerer uma senha de acesso através do pedido de atribuição de senha e
seguir todos os procedimentos indicados, de modo a poder imprimir, assinar e
entregar o recibo do pedido na escola secundária que indicaste para certificação da
tua identidade. 

Senha de Acesso

1.ª fase do concurso: 6 de Agosto a 20 de Agosto de 2021 
2.ª fase do concurso: de  27 de Setembro a 8 de Outubro de 2021
3.ª fase do concurso: de 21 de Outubro a 25 de Outubro de 2021

Consulta: www.dges.gov.pt

Prazos de Candidatura

GOEP/ Ruiz Costa  
ACESSO ENSINO SUPERIOR 2021/22

A seriação é feita por ordem decrescente da nota de candidatura calculada:
Classificação final do ensino secundário ou CFCEPE - com um peso não inferior a 50%
Classificação das provas de ingresso - com um peso não inferior a 35%
Classificação dos pré-requisitos de seriação, quando exigidos - com um peso não
superior a 15%

Seriação dos Candidatos

http://www.dges.gov.pt/
http://www.dges.gov.pt/
http://www.dges.gov.pt/


GOEP/ Ruiz Costa  
ACESSO ENSINO SUPERIOR 2021/22

ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR PARA

ALUNOS DO
PROFISSIONAL

O Governo aprovou a 5/03/2020 o Decreto-lei que regula o acesso ao ES para estes estudantes.Caberá a cada
instituição de ES, definir quais as condições para esse acesso, pelo que deverás consultar diretamente, as entidades às
quais te pretendes candidatar. Isto não significa que não terás de realizar qualquer prova, mas sim que o tipo de
exames/provas serão diferentes (https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-para-titulares-de-cursos-
profissionais)

Para mais informações:
https://www.ruizcosta.edu.pt/downloads/GOEP/FAQS%20Concurso%20Especial%20de%20Acesso%20ao%20Ensi
no%20Superior.pdf

Acesso ao Ensino Superior para os alunos do
Profissional

O processo avaliativo para ingresso no ensino superior nas competências adquiridas neste percurso curricular. Estes
alunos estarão igualmente sujeitos a um processo competitivo de seleção e seriação com base no mérito, embora
distinto dos alunos que ingressam pelo concurso nacional de acesso.

Um processo centrado nas competências

Não. Será cada Instituição de Ensino Superior a determinar os ciclos de estudos e áreas para os quais deseja abrir vagas ao
abrigo do presente concurso especial de ingresso. Quando os alunos das vias profissionalizantes do nível secundário
pretendam ingressar noutros ciclos ou áreas de estudos que não aqueles, poderão realizar os exames finais nacionais do
Concurso Nacional de Acesso, tal como fazem os estudantes com formação secundária científico-humanística.

Posso me candidatar a qualquer ciclo de estudos ou
área de formação superior?

Não. Esta via de ingresso não estará disponível para acesso e ingresso em todos os ciclos de estudos. Sendo nesta altura
desconhecidos os ciclos de estudo em que se abrirão vagas para o efeito, aconselha-se a que os estudantes interessados
em ingressar no ensino superior não desistam da realização dos exames nacionais pois este concurso especial poderá
não estar disponível para ingresso no curso pretendido. Nesse caso, o estudante terá que ingressar por via do Concurso
Nacional de Acesso, que exige a realização de exames nacionais.

Devo deixar de me inscrever para os exames
nacionais?

 www.dges.gov.pt.
A realização da candidatura a instituições de ensino superior público é apresentada a nível nacional através do sítio na
Internet da Direção-Geral do Ensino Superior. A realização da candidatura a estabelecimentos de ensino superior privado é
apresentada diretamente junto do estabelecimento em causa.
 

Onde é feita a candidatura?

Os estudantes farão exames nas próprias instituições de ensino superior tendo em vista avaliar se dispõem dos
conhecimentos e competências consideradas indispensáveis ao ingresso e progressão no ciclo de estudos a que se
candidata. Esses exames podem ser organizados pelas instituições a nível local, regional ou nacional.

Como decorrerão as provas?

a classificação final do curso obtida pelo estudante,
a classificação das provas finais dos respetivos cursos; e
a classificação das provas de avaliação de conhecimentos e competências exigidas pela Instituição de Ensino Superior
a que se candidatam, que podem ser organizadas a nível local, regional ou nacional.

No âmbito dos concursos especiais de ingresso, a avaliação e seriação dos candidatos faz-se com base em critérios
cumulativos:

Como será feita a seriação dos candidatos

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-para-titulares-de-cursos-profissionais
https://www.ruizcosta.edu.pt/downloads/GOEP/FAQS%20Concurso%20Especial%20de%20Acesso%20ao%20Ensino%20Superior.pdf
http://www.dges.gov.pt/
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Site da Direção Geral Ensino Superior.

https://www.dges.gov.pt/pt

Link onde podes pesquisar diretamente o curso e entrar na instituição pretendida, onde podes também consultar os
exames a realizar.

https://www.dges.gov.pt/guias/?plid=593

Tabela com os códigos dos exames correspondentes às provas a realizar

Guia Geral de Exames 2021

https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/gu
ia_geral_de_exames_2021.pdf

Link onde poderás consultas as informações existentes para já sobre as condições de acesso ao ensino superior para os
alunos da via profissional.

 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-para-
titulares-de-cursos-profissionais

Boa Sorte!

Plataforma para Inscrição nos Exames Nacionais 2021

Prazos: Entre 24 de Março e 15 de Abril

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login

LINKS UTEIS

https://www.dges.gov.pt/guiaexames/tabelaB.html

A informação constante deste infográfico não dispensa a consulta dos sites/entidades e legislação correspondente ao
assunto em questão!

Lembramos que estas informações pretendem apenas ter um caráter orientativo!
 

 

Este é um site não institucional que concentra toda a informação atualizada e numa linguagem descomplicada sobre
tudo o que se relaciona com o acesso ao Ensino Superior! Deverás consultar regularmente!
Neste site podes ainda aceder a uma Feira de Ensino Superior Virtual

https://www.inspiringfuture.pt/

Link onde podes pesquisar provas e exames de anos anteriores - https://iave.pt/provas-e-exames/arquivo/arquivo-
provas-e-exames-finais-nacionais-es/

https://iave.pt/

Pedido de Senha para Candidatura ao Ensino Superior

https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedi
r.aspx

Guia das Provas de Ingresso 2021

https://www.dges.gov.pt/guias/

https://www.dges.gov.pt/pt
https://www.dges.gov.pt/guias/?plid=593
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/acesso-para-titulares-de-cursos-profissionais
https://www.dges.gov.pt/guiaexames/tabelaB.html
https://www.inspiringfuture.pt/
https://iave.pt/provas-e-exames/arquivo/arquivo-provas-e-exames-finais-nacionais-es/
https://iave.pt/

