
 

 

 

AVISO 
Fixação de vagas para o ano letivo 2022/2023 

Por despacho da Diretora da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, 
de 13 de janeiro de 2022 fixam-se para o ano letivo 2022/2023 as seguintes vagas para 
os Concursos Especiais do Mestrado Integrado em Medicina e da Licenciatura em 
Ciências da Nutrição. 

 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA 

Concursos Definição de Vagas 
Vagas 

2021/2022 
Proposta de Vagas 

2022/2023 

Titulares das provas 
especialmente adequadas 
destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino 
superior dos Maiores de 23 anos 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior (em caso de 
abertura de vagas, estas 
não podem ser inferiores a 
5% do número de vagas 
fixado para o regime geral 
de acesso) 

 

0 (zero) 

 

0 (zero) 

Titulares de diploma de 
especialização tecnológica 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

0 (zero) 0 (zero) 

Titulares de diploma de técnico 
superior profissional 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

0 (zero) 0 (zero) 

Titulares de outros cursos 
superiores 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

0 (zero) 0 (zero) 

Titulares do grau de Licenciado 
para acesso ao Curso de Medicina 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

15% das 
vagas do 
Concurso 

Nacional de 
Acesso 

15% das vagas do 
Concurso Nacional 

de Acesso 

Estudante Internacional 
Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

0 (zero) 0 (zero) 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

Concursos Definição de Vagas 
Vagas 

2021/2022 
Proposta de Vagas 

2022/2023 

Titulares das provas 
especialmente adequadas 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 

  



 

 

destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino 
superior dos Maiores de 23 anos 

superior (em caso de 
abertura de vagas, estas 
não podem ser inferiores a 
5% do número de vagas 
fixado para o regime geral 
de acesso) 

10 (dez) 10 (dez) 

Titulares de diploma de 
especialização tecnológica 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

0 (zero) 0 (zero) 

Titulares de diploma de técnico 
superior profissional 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

0 (zero) 0 (zero) 

Titulares de outros cursos 
superiores 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

3 (três) 3 (três) 

Estudante Internacional 
Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

15 (quinze) 50 (cinquenta) 

Regime de Mudança de Par 
Instituição/Curso 

Fixadas anualmente pelas 
instituições de ensino 
superior 

1 (um) 1 (um) 

 

 

 

 

Dra. Mónica Belchior 
Chefe de Divisão 


