
 

 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Concurso Especial para Titulares de Outros Cursos Superiores 

 
 
 
1) Como me posso candidatar? 
Os candidatos devem aceder ao link https://candidaturas.nms.unl.pt/cssnet-
nms/page e preencher todos os campos. 
 
2) Quais os emolumentos a pagar? 
Deverá pagar o emolumento referente à candidatura (70.00€), este valor não 
é reembolsável. 
A candidatura só será válida com o pagamento do emolumento, que deverá 
ser liquidado nas 24 horas seguintes à submissão da candidatura na 
plataforma.  
 
3) Sou estudante internacional, posso candidatar-me? 
Não. Estudantes 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, ficam excluídos deste concurso. 
 
4) Que provas específicas, dos cursos de Ciências e Tecnologias, podem 
ser apresentadas em alternativa às provas de ingresso indicadas? 
As provas específicas dos cursos de Ciências e Tecnologias são: 
- Matemática A / Matemática 
- Geometria Descritiva 
- Física 
- Química 
- Biologia 
- Geologia 
 
5) É possível substituir ambas as provas de ingresso por duas provas 
específicas? 
Não. É obrigatória a apresentação de uma das provas exigidas, juntamente 
com uma das provas alternativas. 
 
6) Qual a nota mínima das provas de ingresso exigidas? 
É condição de acesso, obrigatória, a aprovação aos exames nacionais com 
nota mínima de 120 pontos.  
 
7) Termino a minha licenciatura em 2022, reúno condições para concorrer 
a este concurso? 
Não, a este concurso só podem concorrer pessoas que já tenham terminado 
a licenciatura, ou que a terminem no decorrer do período de candidatura. 
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8) Só termino o Doutoramento/Mestrado após terminar o prazo limite de 
candidaturas, poderei colocar a informação que sou detentor de um 
Doutoramento/Mestrado? 
Não, o grau só será considerado se tiver comprovativo de conclusão, com data 
anterior à data limite de candidatura. 
 
9) Tenho uma Licenciatura na área das ciências socias. Posso candidatar-
me? 
Sim, qualquer licenciatura ou Mestrado Integrado, nacional ou estrangeiro 
(desde que previamente reconhecido em Portugal), com um mínimo de 180 
ECTS, é aceite para a candidatura. 
 
10) A minha Ficha ENES foi emitida há vários anos. Posso candidatar-me 
com esse documento? Ainda está válido? 
Sim. Poderá candidatar-se com o documento que tem, pois esse documento 
será sempre válido independentemente da sua data de emissão. 
 
11) Posso pedir creditação utilizando a minha formação anterior? 
É possível efetuar o pedido de creditação utilizando a formação realizada no 
âmbito de outros ciclos de estudos superiores, em instituições de ensino 
superior nacionais ou estrangeiros, e quer tenha sido obtida antes ou depois 
da organização decorrente do Processo de Bolonha. 
O pedido de creditação deve ser apresentado após a matrícula, nos prazos 
definidos no regulamento de creditação de competências da NMS|FCM. 
 
 
 
 
Para quaisquer dúvidas adicionais entre em contacto para o e-mail 
concursosespeciais@nms.unl.pt   
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