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ECONOMIA E GESTÃO

EDITAL
PRocEsso DE INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESPECIALMENTE DESTINADAS A
AVAUAR A CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DA LICENCIATURA EM ECONOMIA E DA
LICENCIATURA EM GESTÃO POR CANDIDATOS MAIORES DE

23 ANOS

ANO LETIVO 2022/2023

DE5TiNATÁM0S

1.1. Podem inscrever-se os requerentes que:
a)

Tenham completado 23 anos de Idade até ao dia 31 de dezembro de 2021;

b)

Não sejam titulares da habilitação de acesso para o ciclo de estudos pretendido;

c)

Que não sejam qualificados como estudantes internacionais, nos termos do artigo
3•Q

do Decreto-Lei nA 36/2014, de 10 de março, na redação introduzida pelo

Decreto-Lei nA 62/2018, de 6 de agosto.
1.2. É admitida a inscrição de requerentes que, sendo titulares de ensino secundário ou de
habilitação legalmente equivalente, ou mesmo de um curso superior, não possuam
habilitação de acesso para o ciclo de estudos a que se candidatam no mesmo ano letivo;
Le., não tenham realizado as provas de ingresso (exames nacionais de ensino
secundário) para o ciclo de estudos pretendido.

2.

DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

a) Requerimento;
b) Certificado de Habilitações académicas e/ou profissionais;
c) Curricuhjm vitae;
d) Declaração, sob compromisso de honra, que se encontra em anexo (preenchida,
datada e assinada).
e) Cartão de Cidadão.
Nata: Se não pretender enviar digitalização do Cartão de Cidadão, deverá dirigir-se,
presencialmente, aos Serviços Académicos da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, dentro do prazo fixado para as candidaturas, munido do
original do documento (mediante agendamento prévio).
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3.

PRAZO E FORMA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
a)

De 02 de maio até às 12horas (hora local) do dia 20 de maio de 2022;

b)

As

inscrições

devem

ser

enviadas

exclusivamente

por

email,

para

licenciaturas@feD.un.pt

-

As inscrições que não respeitem as alíneas a) e b) não serão consideradas.

4.

EMoLuMEinos A PAGAR

a) Pela inscrição para exames é devido o pagamento do emolumento de €30,00.
Cada requerente receberá na conta de correio eletrónico indicada no requerimento,
uma mensagem contendo as referências multibanco que deverá utilizar para
efetuar o pagamento.

b)

) As Inscrições deverão ser pagas no dia em que são submetidas ou, excecional e
impreterivelmente, até final do último dia de apresentação dos documentos
(indicado no ponto 3).
Inscrições não pagas até esta data-limite serão liminarmente rejeitadas.

c)

O prazo de pagamento é o indicado no presente edital.
Em caso de discrepância entre este prazo e o indicado nas referências SIBS prevalece
o prazo indicado no presente edital.

d) O emolumento de inscrição não é reembolsável a qualquer tftulo.
£

CoMpONEprns DA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE

A avaliação da capacidade para a frequência da licenciatura em Economia ou da licenciatura
em Gestão da FEP Integra:

a) A realização de uma prova escrIta de avaliação de conhecimentos de Matemática,
incidindo sobre conhecimentos que fazem parte do programa aprovado para a
disciplina de Matemática A do 12.2 ano de escolaridade;
b)

A realização de uma prova escrita de avaliação de conhecimentos de Língua
Portuguesa, incidindo sobre os conhecimentos que fazem parte do programa
aprovado para a disciplina de Português do 12.~ ano de escolaridade, destinada a
avaliar a capacidade de interpretação e de expressão do candidato, bem como a
sua capacidade argumentativa;
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6.

c)

A apreciação do currículo académico e profissional do candidato;

d)

A avaliação das motivações do candidato através da realização de uma entrevista.

CALENDARIZAÇÃO

a) Realização das provas

—

Previsivelmente entre 30 de maio e 03 de junho 2022, mas a

data, horário e local serão divulgados no site da FEP
b) Realização das entrevistas Previsivelmente entre 27 de junho e 01 de julho 2022, mas
—

a data, horário e local serão divulgados no site da FEP
c)

Publicação dos resultados das provas e respetivos mapas de seriação

—

em data a

divulgar (serão enviados por email, para o endereço eletrônico que consta do
requerimento de inscrição nas provas)

7.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

a) No ato de cada prova, os requerentes deverão apresentar o Bilhete de
Identidade/Cartão de Cidadão, sem o qual não a poderão realizar.
b) No concurso “Maiores de 23”, os candidatos serão senados por ordem decrescente
da classificação final atribuida (X), calculada segundo a seguinte fórmula (sujeito a
confirmação):
X = 0,25*A + 0,2SB+ 0,25*C+ 0,25tD, sendo:
A

—

Classificação obtida na prova escrita de avaliação de conhecimentos de

Matemática incidindo sobre conflecimentos que fazem parte do programa
aprovado para a disciplina de Matemática A do 12.~ ano de escolaridade;
B

—

Classificação obtida na prova escrita de avaliação de conhecimentos de

Língua Portuguesa Incidindo sobre os conhecimentos que fazem parte do
programa aprovado para a disciplina de Português do 12.2 ano de escolaridade,
destinada a avaliar a capacidade de Interpretação e de expressão do candidato,
bem como a sua capacidade argumentativa;
C Classificação obtida na apreciação do currículo académico e profissional do
—

candidato;
D

—

Classificação obtida na entrevista destinada a avaliar as motivações do

candidato.
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•

Cada componente obrigatória de avaliação é classificada na escala de O a 20.

•

A falta, desistência, fraude ou a obtenção de uma classificação não
arredondada Inferior a 10 numa das provas implica a eliminação do
candidato do processo de avalIação.

•

Critérios de desempate: Em caso de empate os candidatos serão ordenados
em função da data (dia e hora

—

hfl:mm:ss) de submissão da candidatura,

dando-se preferência à candidatura que tiver sido submetida mais cedo.

c) Não são consideradas válidas, para efeitos de acesso aos primeiros ciclos de estudos
da FEP, as provas realizadas noutros estabelecimentos de ensino.
d) Os requerentes que não apresentem os documentos exigidos no ponto 2., e/ou que
prestem falsas declarações, e/ou que apresentem documentos falsos, e/ou não
cumpram os critérios de elegibilidade previstos no ponto 1., serão liminarmente
rejeitados.

Faculdade de Economia do Porto, 13 de abril de 2022

O Diretor

(Prof. Doutor José Manuel Janeira Varejão)
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Anexo
DEGARAçÃO SOB COMPROMISSO DE HoN~iA

(nome),
titular do 8l/CC n.9

_____________________

_______

(n.9 e dígitos de controle), declara sob

compromisso de honra e para efeitos de inscrição nas provas especialmente adequadas
destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos
a realizar na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, regulamentadas pelo DecretoLei n.2 64/2006, de 21 de março, que:
1. Não é titular da habilitação de acesso para o ciclo de estudos pretendido;
2. Não é qualificado como Internacional nos termos do artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 36/2014, de
10 de março;
3. Não realizou a prova de capacidade, ou seja, não possui habilitação de acesso para o mesmo
ciclo de estudos no mesmo ano letivo;
4. Se for titular de um curso superior, não possui a habilitação de acesso para o ciclo de estudos
a que se candidata no mesmo ano letivo.

Data:

/05 /2022

Assinatura (conforme Bl/CC):

___________________
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