
 

 

 
Candidaturas à Licenciatura em Ciências da Nutrição 2023/2024 pelo Concurso 

especial de Acesso para Maiores de 23 anos. 
 

EDITAL DE ABERTURA 
 

A Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School da Universidade NOVA de Lisboa 
(FCM|NMS/UNL) anuncia a abertura de candidaturas à Licenciatura em Ciências da Nutrição 
2023/2024 pelo Concurso especial de acesso para Maiores de 23 anos, a realizar nas 
instalações da FCM|NMS/UNL, mediante as vagas, calendarização, condições e critérios 
abaixo indicados: 
 

VAGAS 
10 vagas 
 
REFERENCIAIS DAS PROVAS 
Conhecimentos gerais dos programas aprovados para o 12º ano do ensino secundário de 
Biologia e Geologia e Físico-Química. Será uma prova com a duração prevista de 120 
minutos. Cujas perguntas serão equitativamente distribuídas por ambas as disciplinas. 
Programa de Física e Química A 
10º ano – Componente de Química: Elementos químicos e sua organização; Propriedades e 
transformações da matéria 
11º ano – Componente de Química: Equilíbrio químico; Reações em sistemas aquosos;  
Programa de Biologia e Geologia 
10º ano – Componente de Biologia: Biodiversidade, Obtenção de Matéria, Distribuição de 
matéria, Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 
11º ano – Componente de Biologia: Crescimento, renovação e diferenciação celular, 
Reprodução, Evolução Biológica, sistemática dos seres vivos 
 
CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS 

 Concurso especial de acesso para Maiores de 23 anos 

Apresentação de candidaturas 13 a 17 de março 2023 

Inscrição para as Provas Específicas 27 a 29 de março de 2023 

Realização das Provas Específicas 12 de abril de 2023 

Divulgação de Resultados das Provas Até 3 de maio de 2023 

Entrevistas 12 de maio de 2023 

Divulgação de Resultados provisórios Até 2 de junho de 2023 

Divulgação de Resultados definitivos Até 12 de junho de 2023 

Apresentação de reclamações 
Até 2 dias úteis após publicação dos resultados 

definitivos 
Divulgação da decisão de 
reclamações 

Até 10 dias depois da publicação de resultados 
definitivos 

Realização de Matrículas Em data a definir 

Eventual colocação de suplentes Em data a definir 



 

 
 
Júri 
Presidente: Professora Doutora Conceição Calhau 
Vogal: Profª Doutora Ana Faria 
Vogal: Professor Diogo Pestana 
 
NOTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
Os resultados relativos a cada fase do concurso são comunicados individualmente a cada um 
dos interessados através do e-mail disponibilizado no ato da candidatura. 
 
CONDIÇÕES DE ACESSO 
Este concurso especial abrange os estudantes que cumulativamente: 
 

− Sejam maiores de 23 anos; 
− Não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior; (ver perguntas 

frequentes aqui: https://www.nms.unl.pt/pt-pt/Ensino/Regimes-Epeciais/LCN-
Concursos-Especiais ) 

− Não estejam abrangidos pelo estatuto do estudante internacional regulado pelo 
Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
62/2018, de 6 agosto. 

 
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 
Os candidatos são seriados de acordo com a sua classificação final. Esta é obtida através da 
média ponderada dos resultados das três etapas de avaliação, sendo o peso de 45 % atribuído 
à prova específica, de 20% à avaliação curricular e de 35% atribuído à entrevista. 
 
São automaticamente excluídos os candidatos que tenham menos de 9,5 valores na prova 
escrita. 
 
A classificação da entrevista é calculada de acordo com os seguintes critérios: 
 
E1 – Motivação (de 0 a 8) 
E2 – Disponibilidade (de 0 a 7) 
E3 – Maturidade (de 0 a 6) 
E4 – Capacidade de Comunicação (de 0 a 6) 
E5 – Capacidade de Argumentação (de 0 a 7) 
E6 – Conhecimento da Profissão (de 0 a 6) 
 
São automaticamente excluídos os candidatos que tenham menos de 20 pontos na 
entrevista.  

 
 

INSTRUÇÃO DAS CANDIDATURAS (ONLINE) 
 

1. A candidatura é feita exclusivamente online. 
Os candidatos devem aceder ao link https://candidaturas.nms.unl.pt/cssnet-
nms/page e preencher todos os campos; 
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2. O processo de candidatura, para além do preenchimento do formulário online,
deverá ser instruído com os seguintes documentos:

a. Currículo escolar e profissional;
b. Carta explicativa das motivações do candidato, nomeadamente, quanto às

razões pelas quais deseja ingressar no ensino superior, às capacidades que
entende deter para a frequência do curso superior em que se deseja inscrever,
em que medida é que este pode acrescentar maior valor aos conhecimentos
já adquiridos e à evolução da sua vida profissional e quais as aspirações
profissionais no futuro;

c. Declaração sob compromisso de honra de que não é titular de habilitação de
acesso ao ensino superior, conforme o disposto na alínea a) do nº 5 do artigo
12º da Lei nº 46/86, de 14 de outubro, (lei de Bases do Sistema Educativo),
alterada pelas Leis nºs 115/97, de 19 de setembro, e 49/2005, de 30 de agosto
(disponível em: https://www.nms.unl.pt/pt-pt/Ensino/Regimes-Epeciais/LCN-
Concursos-Especiais );

d. Outros documentos (diplomas, certificados de habilitações, cartas de
recomendação) que o candidato considere úteis para demonstrar as suas
habilitações e currículo;

e. Fotocópia simples do documento de identificação pessoal ou passaporte, do
qual conste expressamente a nacionalidade do candidato.

3. Pagamento da taxa de candidatura através das referências multibanco que surgirão
no decurso da candidatura.

4. A candidatura é válida, apenas, para o ano letivo a que respeita o concurso.

PROPINAS, TAXAS E EMOLUMENTOS 

Taxa de candidatura (não reembolsável) 70,00 € 

Taxa de Admissão a Provas (não reembolsável) 60,00€ 

Lisboa, 27 de janeiro de 2023 

Professora Doutora Helena Canhão 
Diretora 
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