
 
 

Critérios de seriação dos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior 

para candidatos titulares de diploma de especialização tecnológica, diploma de 

técnico superior profissional e de outros cursos superiores – ano letivo de 2021/2022 

 

A seriação dos candidatos é feita com base na classificação final (CF), arredondada às unidades, 

obtida através da aplicação da seguinte fórmula: 

CF = 0,4 × MF + 0,3 × AF + 0,2 × D + 0,1 × PR 

em que: 

MF – média final de curso, expressa numa escala de 0 a 20 valores, arredondada à unidade. 

AF – afinidade da área de formação do candidato ao curso a que se candidata na ESTGOH, sendo 

atribuída a seguinte pontuação: 

20 valores – formação relevante; 

10 valores – formação marginalmente relevante; 

0 valores – formação não relevante.  

D – data de conclusão do diploma/ curso, sendo atribuída a seguinte pontuação:  

20 valores – até 3 anos; 

10 valores – mais de 3 anos; 

PR – proximidade do local de residência, sendo atribuída a seguinte pontuação: 

20 valores – residência nos concelhos de Oliveira do Hospital, Arganil, Tábua ou Seia; 

10 valores – residência nos restantes concelhos do distrito de Coimbra e nos distritos de 

Castelo Branco, Guarda ou Viseu; 

5 valores – outros locais de residência. 

 

Em caso de empate, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

1. Maior valor de MF; 

2. Maior valor de AF; 

3. Maior valor de D. 
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Critérios de seriação dos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior 

para candidatos titulares de provas de avaliação de capacidade para a frequência do 

ensino superior dos maiores de 23 anos 

 

A seriação dos candidatos é feita através da classificação final (CF), arredondada às centésimas, 

das provas de avaliação de capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 

anos (CF), a qual deverá ter valor igual ou superior a 9,50 valores. 

 

Em caso de empate, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 

1. Aprovação nas provas em ano mais recuado;  

2. Maior classificação, arredondada às centésimas, da avaliação curricular (C);  

3. Maior média aritmética, arredondada às centésimas, das classificações finais obtidas nas 

provas específicas (ES). 

 

 

ESTGOH, 11 de maio de 2021 

 

Nuno Miguel Fortes Fonseca Santos 

Presidente do Conselho Técnico-Científico 
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