
 

   ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE 

Paço de Arcos 

 
 

EDITAL  
CONCURSO DE ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES 

PROFISSIONAIS - ANO LETIVO 2021/2022 
 
 

O Presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Luis Filipe Baptista, faz saber que 
se encontra aberto o concurso para admissão aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais nos 
termos do disposto nos artigos seguintes. 

 
Artigo 1.º  

Tipologia da formação  
O Curso Técnico Superior Profissional, adiante também designado de curso TeSP, encontra‐se 
regulamentado pelo Decreto-lei n.º 63/2016 de 13 setembro, e constitui uma modalidade de 
formação superior de curta duração. 
 

Artigo 2º 
 Calendário 

O processo de candidatura decorre de acordo com o calendário e prazos definidos no Anexo I 
do presente Edital. 
 

Artigo 3.º  
Condições de acesso 

1 – Nos termos do Artigo 40.º ‐E do Decreto‐Lei 63/2016, podem candidatar‐se ao acesso a 
um curso TeSP: 

a) Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente; 

b) Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas, destinadas a 
avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, 
realizadas, para o curso em causa, ao abrigo do disposto no Decreto‐Lei n.º 64/2006, 
de 21 de março, alterado pelo Decreto‐Lei nº 113/2014, de 16 de julho, e Decreto‐
Lei nº 63/2016, de 13 de setembro, doravante designadas por provas M23. 

c) Os titulares de um diploma de especialização tecnológica (DET), de um diploma de 
técnico superior profissional (DTeSP) ou de um grau de ensino superior, que 
pretendam efetuar a sua requalificação profissional. 

2 – Os estudantes que concluam os cursos de formação profissional de nível secundário ou 
equivalente nas escolas e noutras entidades em rede com ENIDH, têm prioridade na ocupação 
de até 50 % das vagas que sejam fixadas nos cursos técnicos superiores profissionais por esta 
ministrados e para os quais reúnam as condições de ingresso. 

3 – De acordo com o Decreto‐Lei nº 62/2018 de 6 de agosto, podem ainda candidatar‐se ao 
acesso ao curso TeSP, os candidatos estrangeiros que verifiquem a condição da alínea a) do 
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ponto 1, nos termos previstos no mencionado diploma legal. 

 
Artigo 4.º 

Condições de ingresso  
1 – Um candidato habilitado com as condições de acesso definidas na alínea a) do artigo 3º 
deste Edital (titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente), para ingressar num ciclo de estudos do curso TeSP da ENIDH tem que dispor de 
uma das seguintes condições de ingresso: 

a) Ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, 
cujo plano de estudos inclui disciplina(s) de área(s) considerada(s) relevante(s) para o 
ingresso e progressão no ensino superior e no curso em que o candidato se pretende 
matricular; 

b) Ser titular de um curso de dupla certificação de nível de qualificação 4 do QNQ, cujo 
plano de estudos inclui disciplina(s) de área(s) considerada(s) relevante(s) para o 
ingresso e progressão no ensino superior e no curso em que o candidato se pretende 
matricular; 

c) Ter sido aprovado na prova de avaliação de capacidade, definida nos termos do artigo 
5.º deste Edital, para admissão no curso técnico superior profissional em que se 
pretende matricular. 

2 – Um candidato habilitado com as condições de acesso definidas na alínea b) do artigo 3.º, 
para ingressar num ciclo de estudos de TeSP da ENIDH tem que dispor de uma das seguintes 
condições de ingresso: 

a) Ter sido aprovado na(s) prova(s) de M23 fixada(s) para ingresso no curso técnico 
superior profissional em que se pretende matricular; 

b) Ter sido aprovado numa instituição de ensino superior diferente da ENIDH, em 
prova(s) M23 que seja(m) consideradas como equivalente(s) à(s) prova(s) M23 
fixada(s) para o ingresso no curso técnico superior profissional da ENIDH em que se 
pretende matricular. 

3 – Um candidato habilitado com as condições de acesso definidas na alínea c) do artigo 3.º, 
para ingressar num ciclo de estudos de técnico superior profissional da ENIDH tem que dispor 
de uma das seguintes condições de ingresso: 

a) Ser titular de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico 
superior profissional ou de um grau de ensino superior, cujo plano de estudos inclua 
disciplina(s) de área(s) considerada(s) relevante(s) para o ingresso e no curso técnico 
superior profissional em que se pretende matricular; 

b) Ter sido aprovado na prova de avaliação de capacidade, nos termos do artigo 5.º do 
presente edital, para admissão no curso técnico superior profissional em que se 
pretende matricular. 

4 – A(s) área(s) considerada(s) relevante(s) para o ingresso e progressão no ensino superior 
no curso TeSP é apresentada no Anexo II. 
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Artigo 5.º 

Prova de avaliação de capacidade 
1 – O referencial de conhecimentos da prova de avaliação de capacidade a realizar é constante 
do Anexo II, bem como os seus conteúdos programáticos. 
2 – As regras para a preparação e realização da prova de avaliação de capacidade são as 
mesmas aplicadas para a realização da prova específica de matemática constantes no Edital 
das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade Para a Frequência do 
Ensino Superiores dos Maiores 23 Anos. 
3 – O calendário relativo à prova de avaliação de capacidade é de acordo com o Anexo I deste 
Edital. 
4 – A prova de avaliação de capacidade integra a seguinte estrutura e referenciais: 

a) Incidirá sobre um conjunto de matérias consideradas como indispensáveis ao ingresso 
e progressão no curso escolhido e que façam parte dos programas do ensino 
secundário no ano letivo em curso à data de inscrição na prova de avaliação de 
capacidade, tal como apresentado no Anexo II. 

b) É uma prova composta por um exame escrito, com uma duração total de 90 minutos, 
cujos resultados são expressos numa classificação na escala numérica inteira de 0 a 
200 pontos. 

c) São considerados reprovados os candidatos que tenham uma classificação inferior a 
95 pontos e os que não compareçam à prova ou que dela desistam expressamente. 

 
Artigo 6.º 

Seleção e seriação 
1 – No processo de seleção, o júri verificará, para cada candidato, se o mesmo satisfaz, ou não, 
as condições de acesso e de ingresso, sendo excluídos os candidatos que as não satisfaçam. 
2 – Os candidatos serão seriados pela nota de candidatura obtida pelos seguintes critérios: 

a) A nota de candidatura dos candidatos admitidos ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 4.º é o valor da média final do curso secundário ou equivalente, numa escala de 
0 a 20, demonstrada através do certificado final de curso. 

b) A nota de candidatura dos candidatos admitidos ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º é o valor da média final do curso de que são titulares, numa escala de 0 a 20, 
demonstrada através do certificado final de curso. 

c) A nota de candidatura dos candidatos admitidos ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 4.º é o valor da classificação obtida na prova de avaliação de capacidade, numa 
escala de 0 a 20. 

d) A nota de candidatura dos candidatos admitidos ao abrigo do número 2 do artigo 4.º 
é o valor da classificação obtida na prova especialmente adequadas destinadas a 
avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, 
numa escala de 0 a 20. 

e) A nota de candidatura dos candidatos admitidos ao abrigo do número 3 do artigo 4.º 
é o valor da média final obtida no curso concluído, numa escala de 0 a 20, demonstrada 
através do certificado final de curso. 
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f) Se no certificado entregue não constar a média final, será atribuída a classificação de 
10 valores para a nota de candidatura. 

3 – Os candidatos serão seriados por ordem decrescente da nota de candidatura.  
4 – Para cada curso serão seriados os candidatos que tenham escolhido o curso, por ordem 
da opção, dentro da lista de opções preenchidas na ficha de candidatura. 
5 – O júri começará por seriar e selecionar os candidatos a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º 
para o conjunto de vagas referidas no n.º 2 do artigo 9º, por cada curso. 
6 – Caso as vagas mencionadas no n.º 4 do presente artigo não sejam inteiramente 
preenchidas, as vagas sobrantes serão incluídas no conjunto de vagas destinadas aos restantes 
candidatos a que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 3.º. 
7 – Os candidatos mencionados no n.º 4 do presente artigo que não obtenham colocação 
serão incorporados nos demais candidatos às vagas referidas no n.º 3 do artigo 9º. 
8 – O júri procederá à seleção e seriação dos candidatos para o conjunto de vagas referente 
ao n.º 6 do presente artigo. 
9 – Caso as vagas mencionadas no n.º 7 do presente artigo não sejam inteiramente 
preenchidas, as vagas sobrantes serão incluídas no conjunto de vagas destinadas aos restantes 
candidatos a que se refere a alínea b) do nº 1 do artigo 3.º. 
10 – O júri procederá à seleção e seriação dos candidatos das alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 
3.º para o conjunto de vagas referidas nos pontos n.º 4 e n.º 5 do artigo 9º, respetivamente. 
11 – As vagas sobrantes serão ocupadas sequencialmente pelos candidatos pertencentes aos 
contingentes referidos nas alíneas do nº 1 do artigo 3.º, até não existirem mais candidatos ou 
vagas. 
12 – Caso se revele necessário, o fator de desempate dos candidatos será a respetiva idade, 
com preferência pelo candidato mais jovem. 
13– O júri elabora o edital de resultados do concurso, com as seguintes informações para cada 
candidato: 

a) Nome do candidato; 
b) Número do documento de identificação; 
c) Contingente em que foi incluído e seriado; 
d) A nota de candidatura; 
e) Menção de "Colocado", “Não Colocado”, ou "Excluído"; 

 
 

Artigo 7.º 
Reclamações 

1 – Os candidatos não colocados ou excluídos podem reclamar da decisão de seleção e 
seriação, para o Presidente da ENIDH, nos termos e prazos fixados no Edital de Abertura, 
devendo fundamentar a reclamação. 
2 – A reclamação está sujeita ao pagamento da taxa prevista na tabela de emolumentos em 
vigor na ENIDH.  
3 – Após ouvido o júri, a decisão cabe ao Presidente da ENIDH, sendo os resultados publicados 
no prazo fixado para o efeito no Edital de Abertura. 
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Artigo 8.º  
Resultados finais  

1 – O resultado final da seleção e seriação será homologado pelo Presidente da ENIDH.  
2 – As listas finais de seleção e seriação serão tornadas públicas através de um edital a afixar 
na ENIDH ou no sítio da ENIDH.  
 

Artigo 9.º 
Vagas  

 
O número total de vagas para os candidatos aprovados e a sua distribuição pelos cursos TeSP 
é fixado por despacho do presidente da ENIDH, ouvido o Conselho Técnico Científico, de 
acordo com os limites fixados no despacho de registo do TeSP. 

 
Artigo 10.º  

Instrução do processo de candidatura 
A candidatura deverá ser instruída com os seguintes documentos:  

a) Ficha de candidatura devidamente preenchida; 
b) Cópia do cartão de cidadão/bilhete de identidade e do cartão de contribuinte; 
c) Certidão de habilitações académicas descriminado; 
d) Certidão comprovativa da aprovação nas provas especialmente adequadas destinadas 

a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, 
quando aplicável. 

 
 

Artigo 11.º  
Local de apresentação de candidaturas 

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

Artigo 12.º  
Matrícula e inscrição  

1 – Os candidatos colocados deverão proceder à matrícula online, no prazo fixado no Anexo, 
emhttps://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_cu
rsos&followupstageparameters=regimecandidaturaid :  
 
2 – No ato da matrícula e inscrição, deverão ser pagos:  

a) A taxa de matrícula e inscrição em vigor;  

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
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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b) O valor do seguro escolar;  
c) O valor integral da propina ou da 1.ª prestação no caso de o pagamento poder ser 
fracionado.  

 
 

Artigo 13.º  
Condição de funcionamento  

A ENIDH fixa como condição para o funcionamento de cada curso TeSP a inscrição de um 
número mínimo de 20 estudantes, sem prejuízo de excecionalmente o Presidente autorizar o 
funcionamento com um número inferior de estudantes. 
 
 
 
 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, 05 maio de 2021 
 
 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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ANEXO I 
 

Calendário de Candidatura, Seleção e Seriação para os Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais na ENIDH para o ano letivo 2021-2022 

 

1ª FASE DE CANDIDATURAS      
Afixação do edital 5 de maio 

Prazo de candidatura à realização da prova de avaliação de capacidade 10 de maio a 18 de junho 

Realização da prova de avaliação de capacidade 21 a 25 de junho  

Período de candidaturas  5 de julho a 27 de agosto 

Afixação de resultados provisórios do processo de seleção e seriação  8 de setembro 

Data limite de recurso dos resultados provisórios  10 de setembro 

Data limite de afixação de resultados finais do processo de seleção e 
seriação  

15 de setembro  

Período de matrícula (a) 16 a 22 de setembro  

 

 

2ª FASE DE CANDIDATURAS (*) 
Afixação das vagas para a 2ªFase 23 de setembro 

Período de candidaturas  24 de setembro a 1 de 
outubro 

Afixação de resultados provisórios do processo de seleção e seriação 7 de outubro  

Data limite de recurso dos resultados provisórios 8 de outubro  

Data limite de afixação de resultados finais do processo de seleção e 
seriação 

13 de outubro 

Período de matrícula (a) 13 a 19 de outubro 

 
a) Findo este prazo, caso um candidato admitido não tenha feito a sua matrícula e inscrição, será 

convocado o candidato seguinte da lista ordenada até esgotar as vagas ou os candidatos admitidos. 
 (*) A 2ª Fase apenas se realizará se existirem vagas sobrantes da 1ª Fase. 
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ANEXO II 
 

Definição da área relevante e referenciais da prova de avaliação de 
capacidade para a frequência do Curso Técnico Superior Profissional da 

ENIDH para 2021-2022 
 

Área relevante: Matemática 10ºAno – 12ºAno 
 
Referencial de Conhecimentos e Aptidões Específicos – Matemática 
 
1. Polinómios 
1.1. Operações; 
1.2. Factorização; 
1.3. Resoluções de equações do 1º e do 2º grau; 
 
2. Resolução de inequações 
 
3. Estudo de funções 
3.1. Função linear; 
3.2. Função módulo 
3.3. Função quadrática 
3.4. Funções polinomiais 
3.5. Funções trigonométricas 
3.6. Análise gráfica de funções: zeros, extremos e assíntotas; 
 
4. Sucessões reais 
4.1. Definição e noções gerais de sucessões; 
4.2. Sucessões monótonas e sucessões limitadas; 
4.3. Limites de sucessões: infinitamente grandes, infinitésimos; 
4.4. Sucessões convergentes; 
 
5. Geometria Analítica 
5.1. Equação da reta; 
5.2. Equação do plano; 
5.3. Equações de cónicas; 
5.4. Produto interno; 
5.5. Produto externo de vetores. 
 
Observações: 

a) A prova será realizada sem consulta. 
b) A prova será realizada sem recurso a máquina de calcular. 

 
Bibliografia de apoio: 
Manuais Escolares para o 10º, 11º e 12º anos. 
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