
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PARA

MAIORES DE 23 ANOS

A MELHOR ESCOLA, PARA OS MELHORES ALUNOS

Cursos de Licenciatura

CONTABILIDADE

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA DO AMBIENTE

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA

ENGENHARIA INFORMÁTICA

ENGENHARIA MECÂNICA

GESTÃO DE EMPRESAS (DIURNO E PÓS-LABORAL)

GESTÃO INDUSTRIAL

MARKETING

TECNOLOGIA E DESIGN DE MOBILIÁRIO

TECNOLOGIAS E DESIGN DE MULTIMÉDIA

TURISMO

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PARA

A quem se destina?

Ensino ao Longo da Vida

O concurso para maiores de 23 anos é uma 
via especial de acesso ao ensino superior 
que possibilita a candidatura a cursos 
técnicos superiores profissionais e a 
licenciaturas.

A quem completar 23 anos até ao final do 
ano civil anterior ao da realização das provas 
e não possua o ensino secundário completo 
ou, sendo titular de um diploma de curso 
secundário ou equivalente, não seja titular 
de habilitação de acesso ao ensino superior.

Candidaturas de 13 de março a 13 de abril

Saiba mais em www.estgv.ipv.pt



ESTRUTURA DAS PROVAS

CALENDÁRIO

www.estgv.ipv.pt+351 232 480 500

instagram.com/estgv_ipvfacebook.com/estgv

NOTA: Este calendário destina-se à realização das provas de 
admissão. As candidaturas ao concurso especial de acesso ao ensino 
superior, para os candidatos aprovados nestas provas, realizar-se-ão 
normalmente durante o mês de agosto de 2023, em data a fixar 
posteriormente.

A prova será constituída por dois 
módulos. Um módulo será dirigido à 
avaliação de conhecimentos básicos 
indispensáveis ao ingresso e progressão 
no curso objeto de candidatura. O outro 
módulo incidirá sobre uma das áreas de 
conhecimento das provasde ingresso 
exigidas para o referido curso e, 
conforme os casos, poderá ter uma ou 
mais opções.

A prova incidirá sobre temas atuais e de 
interesse geral, destinando-se a avaliar 
as capacidades de interpretação, 
exposição e expressão de ideias.

Prova de Conhecimentos
Específicos

Prova de Cultura Geral

Candidatura  13 de março a 13 de abril

Divulgação da lista provisória      21 de abril
de candidatos admitidos

Reclamações  24 a 27 de abril

Divulgação da lista definitiva       2 de maio
de candidatos admitidos

Prova de Cultura geral 13 de maio     

Entrevistas  15 de maio a 2 de junho

Prova de Conhecimentos 3 de junho
Específicos (escrita)

Prova de Conhecimentos 15 a 19 de junho
 Específicos (oral, caso exista)

Afixação da lista de  5 de julho
classificações provisória

Reclamações  6 a 10 de julho

Afixação da lista de  até 31 de julho 
classificações final

(1) Será afixado calendário específico pelo respetivo departamento.
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