ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM PORTUGAL

Todas as informações sobre o acesso ao ensino superior público podem ser consultadas no site da
Direção-Geral do Ensino Superior:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/
No entanto, chamamos a atenção dos candidatos para as seguintes questões:

 Substituição das provas de ingresso por exames estrangeiros
Para os estudantes titulares de cursos estrangeiros legalmente equivalentes ao ensino secundário
português (12° ano), as provas de ingresso podem ser substituídas por exames finais de disciplinas
daqueles cursos. A fim de conhecer as condições para beneficiar desta possibilidade, consulte a seguinte
página :
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/ProvasdeIngresso/exames
estrangeiros.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished

 Gabinetes de acesso ao ensino superior
Em caso de dificuldade, o candidato pode pedir auxílio a um dos Gabinetes de acesso ao ensino superior.
Coordenadas dos GAES em Portugal :
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/GAES/

 Contingentes especiais
Para os portugueses e seus familares residentes no estrangeiro e titulares de uma diploma de
“baccalauréat”, existe outra possibilidade de ingressar no ensino superior em Portugal sem terem que
realisar as provas de ingresso.
Na 1.ª fase do concurso nacional as vagas fixadas para cada curso em cada instituição de ensino superior
são distribuídas por um contingente geral e por contingentes especiais aos quais são afetadas determinadas
percentagens de vagas.
Para mais informações, consultar a página :
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/Contingentes/

 Importante !
Não esquecer de autenticar os certificados/diplomas franceses no Serviço da Apostila em França e
certificar-se da necessidade de tradução dos documentos a apresentar.
Quanto aos estabelecimentos de ensino superior privado, o pedido de informações deve ser feito
diretamente àquelas instituições. As condições de admissão podem não ser as mesmas que são
exigidas no ensino superior público.
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