
 
   ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE 

Paço de Arcos 
 
 

 

 
EDITAL  

PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A AVALIAR 
A CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

DOS MAIORES DE 23 ANOS 
 
 

 ANO LETIVO 2020/2021 
 
O Presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique faz saber, nos termos do artigo 
7.º do Regulamento anexo ao Despacho n.º 3132/2019 de 21 de março, que se encontram 
abertas as inscrições para realização das provas especialmente adequadas destinadas a 
avaliar a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, na ENIDH. 

 
 

Artigo 1.º  
Calendário das ações a desenvolver 

 
Os prazos em que devem ser praticados os atos relativos à realização das provas, constam 
do Anexo I. 
 

Artigo 2.º 
Cursos para os quais são admitidas inscrições 

 
São admitidas inscrições para os cursos de licenciatura em Pilotagem, Engenharia de 
Máquinas Marítimas, Engenharia Eletrotécnica Marítima, Gestão Portuária e Gestão de 
Transportes e Logística, bem como para os cursos técnicos superiores profissionais, TeSP, 
em Manutenção Mecânica Naval, Eletrónica e Automação Naval, Redes e Sistemas 
Informáticos e ainda Climatização e Refrigeração.  
 
 

Artigo 3.º 
Informações relativas à instrução dos processos de inscrição 

 
As candidaturas deverão ser realizadas online no sítio da ENIDH em 
https://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_
cursos&followupstageparameters=regimecandidaturaid, nos prazos definidos no Anexo 
I deste Edital. Cada candidato deverá preencher o indicado e anexar a documentação 

https://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_cursos&followupstageparameters=regimecandidaturaid
https://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_cursos&followupstageparameters=regimecandidaturaid
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solicitada. 

2 — A inscrição é efetuada mediante a apresentação de: 

a) Currículo escolar e profissional do candidato. 
b) Formulário de candidatura, preenchido em modelo próprio. 
c) Documentos (diplomas, certificados de habilitações, etc.), que o candidato 

considere úteis para demonstrar as suas habilitações e currículo. 
d) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão. 
e) Cartão de contribuinte.  

 
3 — A inscrição para a realização das provas está sujeita ao pagamento de emolumentos de 
acordo com tabela aprovada pelo Conselho de Gestão da ENIDH. 
4 — Serão liminarmente indeferidas as inscrições que se encontrem em qualquer uma das 
situações referidas no n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento que regula a realização das provas. 
5 — Serão indeferidas as inscrições que se encontrem em qualquer uma das situações 
referidas no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento que regula a realização das provas. 

 
 

Artigo 4.º 
Componentes obrigatórias de avaliação 

 
1 —  São componentes obrigatórias de avaliação: 

a) Provas específicas adequadas a cada curso;  

b) Currículo escolar e profissional dos candidatos; 

c) Entrevista adequada a cada curso.  

2 —  As provas específicas são compostas por exames que deverão incidir sobre áreas de 
conhecimentos e competências consideradas indispensáveis ao ingresso e progressão em 
cada curso, sendo organizadas em função dos cursos a que se candidatam.  

3 — Os conteúdos programáticos e as provas modelo encontram-se disponíveis no sítio da 
internet da ENIDH ou durante os cursos de preparação para as provas específicas. 

4 —  Para a realização das provas, os candidatos devem ser portadores de documento de 
identificação pessoal, sem o qual não poderão realizá-las. 

5 —  As provas têm uma única época e uma única chamada. 

 
 

Artigo 5.º 
Provas específicas a realizar por curso 

 
1 — As provas referidas na alínea a) do n.º 1 do Artigo 4.º, podem ser utilizadas para a 
candidatura à matrícula e inscrição em mais do que um curso lecionado na ENIDH. 

2 — Tendo em consideração o número anterior:  
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a) A prova de Matemática é igual para todos os candidatos a qualquer curso de 

licenciatura e de TeSP, da ENIDH; 
b) A prova de Física é igual para todos os candidatos aos cursos de licenciatura na área 

de Engenharia; 
c) A prova de Inglês é igual para todos os candidatos aos cursos de licenciatura nas 

áreas da Gestão e de Pilotagem; 
d) Os candidatos ao ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais, TeSP, apenas 

realizam a prova de matemática referida na alínea a). 

 
3 — As provas referidas nas alíneas b) e c) do número 2, devem decorrer em dias diferentes, 
de modo a possibilitar aos candidatos a candidatura a mais do que um curso, caso o 
desejem. 
 
4 — As provas decorrerão de acordo com o calendário apresentado no Anexo I. 
 
 

Artigo 6.º 
Critérios a aplicar na avaliação do currículo escolar e profissional 

 
1 — Os critérios a aplicar na avaliação do currículo escolar e profissional, são os seguintes: 

a) Critério 1: habilitações académicas / grau de escolaridade. 

b) Critério 2: experiência profissional relevante para o curso em que pretende 
ingressar. 

c) Critério 3: formação complementar certificada relevante para o curso em que 
pretende ingressar. 

d) Critério 4: outras atividades relevantes para o curso em que pretende ingressar. 

2 — A grelha de avaliação do currículo escolar e profissional é a constante no Anexo II. 

3 — Para efeitos de avaliação do currículo escolar e profissional apenas serão considerados 
os documentos devidamente comprovados. 

 
 

Artigo 7.º 
Grelha de avaliação das entrevistas 

 
1 — A grelha de avaliação das entrevistas é a constante no Anexo III. 

2 — O calendário e o local de realização das entrevistas será divulgado no sítio da internet 
da ENIDH, no prazo fixado no Anexo I. 
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Artigo 8.º 

Fórmula de cálculo da classificação final 
 
1 — A classificação final das provas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do 
ensino superior dos maiores de 23 anos, é determinada pela seguinte fórmula: 
 
 CF = 0,5*PE + 0,25*AC + 0,25*E  
Sendo: 

CF - Classificação final, expressa no intervalo 0-20, na escala numérica inteira. 
PE - Classificação obtida nas provas específicas, contribuindo cada uma das provas 
com um peso de 50% para o valor final de PE, expressa no intervalo 0-20, na escala 
numérica inteira. 
AC - Classificação obtida na avaliação do currículo escolar e profissional, expressa no 
intervalo 0-20, na escala numérica inteira. 
E - Classificação obtida na entrevista, expressa no intervalo 0-20, na escala numérica 
inteira. 

 
2 — Aos candidatos que obtenham uma classificação final, na escala numérica inteira, 
superior a 10, é atribuída a menção de Apto.  
 
3 — Os candidatos são seriados por ordem decrescente da classificação final obtida nas 
provas. Em caso de empate os candidatos serão seriados com recurso à nota final 
arredondada às centésimas. 
  

Artigo 9.º  
Reclamações 

 
1 — Do resultado das provas específicas, da avaliação do currículo escolar e profissional, 
podem os candidatos apresentar reclamação devidamente fundamentada, nos prazos 
fixados no Anexo I. 
2 — O processo de reclamação é instruído com: 

a) Preenchimento do requerimento de reclamação. 
b) Pagamento de uma taxa de reclamação, de acordo com tabela aprovada pelo 

Conselho de Gestão da ENIDH. 
3 — São liminarmente indeferidas as reclamações não fundamentadas, bem como as que 
não cumpram o pagamento da taxa de reclamação, ou que não tenham sido submetidas nos 
termos previstos nos números anteriores. 
 

 
Artigo 10.º 

Exclusão de candidatos 
 
São excluídos do processo de inscrição, em qualquer momento do mesmo, os candidatos 
que se encontrem em qualquer uma das situações referidas no n.º 1 do artigo 10.º do 
Regulamento que regula a realização das provas, aprovado pelo Presidente da ENIDH. 
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Artigo 11.º 

Informações e esclarecimentos 
 
Os candidatos poderão obter esclarecimentos ou informações adicionais junto do Serviço 
Académico, através do email secretariaalunos@enautica.pt ou através do sítio da internet 
da ENIDH. 
 
 
 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, 29 de abril de 2020    
 
 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 

  

mailto:secretariaalunos@enautica.pt
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ANEXO I 
 

Provas para Maiores de 23 anos 
Ano letivo 2020/2021 

 
 

CALENDÁRIO (1) 
 
 

Inscrição nos cursos preparatórios de Matemática e de Física 4 a 15 de maio 

Realização eventual dos cursos preparatórios (2) 18 de maio a 26 de junho 

Prazo de candidatura à realização das provas 25 de maio a 9 de junho  

Afixação das pautas com os candidatos inscritos  até 15 de junho 

Apoio aos candidatos à realização das provas 16 de junho a 3 de julho 

Realização das provas de conhecimentos específicos 6 a 15 de julho 

Realização das entrevistas aos candidatos 20 a 22 de julho 

Afixação dos resultados finais até 24 de julho 

Prazo de reclamações  até 28 de julho 

Decisões sobre reclamações  até 31 de julho 

 
(1) – Calendário revisto devido à pandemia COVID-19. 
(2) – A realização dos cursos preparatórios está dependente do número de 

candidatos inscritos. 
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ANEXO II 
Provas para Maiores de 23 anos 

Ano letivo 2020/2021 
 

Grelha de avaliação da entrevista 
Itens de avaliação\Pontuação 4 3 2 1 0 

A - Atitude pessoal 
(Interesse, motivação, 
dinamismo e responsabilidade) 

Excelente Bom Suficiente Reduzida Nenhuma 

B - Atitude face ao curso 
(Motivação, disponibilidade e 
perceção do curso) 

Excelente Bom Suficiente Reduzida Nenhuma 

C - Cultura técnica e científica Excelente Bom Suficiente Reduzida Nenhuma 
D - Contributo do curso para o 
exercício da profissão Excelente Bom Suficiente Reduzida Nenhuma 

E - Contato e comunicação Excelente Bom Suficiente Reduzida Nenhuma 
 
 
 

ANEXO III 
Provas para Maiores de 23 anos 

Ano letivo 2020/2021 
 

Grelha de avaliação do curriculum escolar e profissional 
Itens de avaliação/Pontuação Ponderação 5 1 

Critério 1: habilitações académicas 
/ grau de escolaridade 

 
30% 

Formação Pós-
secundária 

<=9º ano e fora da área 
de interesse 

Critério 2: experiência profissional 
relevante para o curso em que 
pretende ingressar. 

 
45% 

Muita 
experiência em 
área relevante 

Nenhuma 

Critério 3: formação 
complementar certificada 
relevante para o curso em que 
pretende ingressar. 

 
 

20% 

cursos com 
duração superior 

a 6 meses em 
área certificada 

relevante 

Nenhuma 

Critério 4: Outras atividades 
relevantes para o curso em que 
pretende ingressar. 

 
5% 

 
atividades 
relevantes 

 
Nenhuma 
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