DESPACHO CONJUNTO Nº 01/2018
Assunto: Calendário de realização das Provas de Acesso ao Ensino Superior
para maiores de 23 Anos — Ano letivo 2018/2019
1. De acordo com o Regulamento de Provas de Admissão especialmente adequadas e
destinadas a avaliar a capacidade de maiores de 23 anos para a frequência dos
Cursos Técnicos Superiores Profissionais e Licenciaturas na ESE Almeida Garrett,
publica-se o calendário para a realização das Provas para o ano letivo 2018/2019;
2. Realizam-se duas épocas de candidaturas, de acordo com o seguinte calendário:

Chamada

Data de
Realização da
Prova Escrita

Entrevista

Entrega de
Resultados de
Exames

de 08 de janeiro a 29 de março

1ª

02 de abril

04 de abril

06 de abril

de 30 de março a 20 de abril

2ª

23 de abril

24 de abril

27 de abril

3ª

14 de maio

16 de maio

18 de maio

4ª

04 de junho

06 de junho

08 de junho

de 02 a 22 de junho

5ª

25 de junho

27 de junho

29 de junho

de 23 de junho a 13 de julho

6ª

16 de julho

18 de julho

20 de julho

1ª

03 de setembro

05 de setembro

07 de setembro

2ª

17 de setembro

19 de setembro

21 de setembro

3ª

15 de outubro

17 de outubro

19 de outubro

Período de Candidaturas
às provas

de 21 de abril a 11 de maio
de 12 de maio a 01 de junho

de 14 de julho a 31 de agosto
de 01 a 14 de setembro
de 15 de setembro a 12 de outubro

Época

1ª
Época

2ª
Época

As provas da ESE Almeida Garrett realizam-se às 17:00 horas

3. Em cada época poder-se-ão realizar mais chamadas de acordo com o número de
candidatos;
4. Pela realização das provas de admissão é devida uma propina a ser fixada em Ordem
de Serviço.
Lisboa, 04 de janeiro de 2018.
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Professora Doutora Maria Manuela Abreu Silva
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