DESPACHO CONJUNTO Nº 11/2017
Assunto: Calendário de realização das Provas para ingresso nos ciclos de estudos
conducentes ao grau de mestre de habilitação profissional para a docência,
regulamentados pelo DL nº 79/2014, de 14 de maio, - ano letivo 2017/2018.
1. Em conformidade com o Artigo 17º do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio, e em conformidade com
decisão, de 27 de junho de 2014, do Conselho Técnico Científico da ESE Almeida Garrett, publica-se o
calendário das provas de ingresso, no ano letivo 2017/2018, nos ciclos de estudos conducentes ao grau de
mestre de habilitação profissional para a docência, da ESE Almeida Garrett;
2. As provas serão constituídas por uma prova escrita e uma prova de entrevista, nas quais será avaliada a
condição geral de ingresso constante do nº1 do Artigo nº 17 do DL nº 79/2014, de 14 de maio,
nomeadamente o domínio oral de escrito da língua portuguesa e o domínio das regras gerais de
argumentação lógica e critica.
3. Realizam-se duas épocas de provas, de acordo com o seguinte calendário:

Chamada

Data de
realização da
prova escrita

1ª Chamada

25 de maio

Data de
realização da
prova de
entrevista
26 de maio

2ª Chamada

22 de junho

23 de junho

27 de junho

3ª Chamada

13 de julho

14 de julho

18 de julho

de 12 a 24 de julho

4ª Chamada

26 de julho

27 de julho

31 de julho

de 25 de julho a 05 de setembro

1ª Chamada

07 de setembro

08 de setembro

12 de setembro

2ª Chamada

21 de setembro

22 de setembro

26 de setembro

3ª Chamada

12 de outubro

13 de outubro

17 de outubro

Candidaturas às provas

Época

de 21 de abril a 23 de maio
de 24 de maio a 20 de junho
de 21 de junho a 11 de julho

de 06 a 19 de setembro

1ª Época

2ª Época

de 20 de setembro a 10 de
outubro

Entrega dos
Resultados de
Exames
30 de maio

Notas:
 As provas realizam-se às 15horas;

 Em cada época poder-se-ão realizar mais chamadas de acordo com o número de candidatos;
Podem vir a marca-se épocas especiais de provas se for considerado necessário.

Lisboa, 19 de abril de 2017.

A Diretora

____________________________
(Profª. Doutora Mª. Manuela Abreu Silva)

A Administradora

______________________________
(Mestre Teresa Brito Valentim)

