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UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

REITORIA 

Edital N.º 35/2021 

 

A Universidade dos Açores faz saber que decorre de 2 de agosto a 10 de setembro de 2021 as 

inscrições para as provas de avaliação de conhecimentos em Biologia e Química para acesso e 

ingresso nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). 

 

Inscrições 

1. As inscrições realizam-se mediante o preenchimento e submissão do formulário disponível 

em https://servicosonline.uac.pt/. 

2. A inscrição na prova implica o pagamento de um emolumento de 50,00 € podendo ser efetuado 

presencialmente nas tesourarias da Universidade dos Açores em Ponta Delgada ou Angra do 

Heroísmo, ou através de referência Multibanco, só sendo consideradas válidas as inscrições 

cujo pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo estabelecido para as mesmas.  
 

Condições de Acesso 

Podem inscrever-se para a realização das provas de avaliação de conhecimentos os candidatos 

que sejam titulares:  

(i) de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e não 

tenham tido disciplinas das áreas relevantes do CTeSP a que se pretendam 

candidatar;  

(ii) de um diploma de especialização tecnológica e não tenham tido unidades de formação 

das áreas relevantes do CTeSP a que se pretendam candidatar;  

(iii) de um diploma de técnico superior profissional e não tenham tido unidades curriculares 

das áreas relevantes do CTeSP a que se pretendam candidatar;  

(iv) de um grau de ensino superior e não tenham tido unidades curriculares das áreas 

relevantes do CTeSP a que se pretendam candidatar. 

 

Prova de Avaliação de Conhecimentos 

Os candidatos deverão realizar uma das provas da(s) área(s) relevante(s) do(s) CTeSP a que se 

pretendam candidatar: 

- CTeSP em Agroindústrias – prova escrita de Biologia ou prova escrita de Química; 

- CTeSP em Agropecuária – prova escrita de Biologia ou prova escrita de Química; 
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- CTeSP em Hortofruticultura – prova escrita de Biologia ou prova escrita de Química; 

- CTeSP em Recursos e Atividades Marítimas - prova escrita de Biologia. 

 

Data, Horário e Local das Provas  

As provas realizam-se nos três campos da Universidade dos Açores no dia 20 de setembro de 

2021, das 9h30 às 11h30. 

As salas aonde as provas serão realizadas vão ser objeto de divulgação na página web da UAc, 

em Acesso 2021/2022, Outros, Candidaturas a Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

(CTeSP) (https://novoportal.uac.pt/pt-pt/acesso#candidaturas-a-cursos-t-cnicos-superiores-

profissionais-ctesp-) 

 

 

Informação Adicional Acerca das Provas   

1. As provas de avaliação de conhecimentos regem-se pelo Despacho N.º 2131/2018 

(Regulamento Geral dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Universidade dos 

Açores). 

2. As provas têm como referencial os conhecimentos e aptidões correspondentes ao nível do 

ensino secundário.  

3. A informação acerca do referencial e da estrutura das provas está disponível na página de 

Acesso 2021/2022. 

 

Divulgação dos resultados e pedidos de reapreciação 

A divulgação dos resultados e a apresentação de pedidos de reapreciação seguem o seguinte 

calendário: 

- Divulgação dos resultados provisórios das provas no portal da Universidade dos Açores – até 

24 de setembro de 2021. 

- Pedidos de reapreciação das provas – no prazo de cinco dias úteis a contar da data de 

publicitação dos resultados. 

- Divulgação dos resultados dos pedidos de reapreciação das provas - no prazo de cinco dias 

úteis a contar do fim do prazo para a sua apresentação. 

 

Validade dos resultados 

Em caso de aprovação, os resultados das provas de avaliação de conhecimentos são válidos 

nos dois anos letivos seguintes ao da sua realização.  

A Vice-Reitora para a Área Académica 

 

 

Ana Teresa da Conceição Silva Alves 
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