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DESPACHO V.P. N.º 4-A / 2020 

CONCURSO DE ACESSO PARA MAIORES DE 23 ANOS, DIPLOMA DE 

ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR 

PROFISSIONAL 

 

ANO LECTIVO 2020/2021 

Calendário das provas de avaliação de capacidades para maiores de 23 anos, titulares de 

TeSP ou DET.  

Licenciatura em Contabilidade e Administração 

Licenciatura em Gestão 

Licenciatura em Finanças Empresariais 

 

Ref.º Acção De Até Local e Observações 

1 
Candidatura às provas de 
avaliação 

11-03-2020 31-05-2020 
On-line, através da 
página do ISCAL 

2 
Afixação de pautas dos 
candidatos admitidos 

 
12-06-2020 

Instalações e página 
do ISCAL 

3 

Realização de provas 
 
Português 
 
Matemática 

Dias 
 

19-06-2020 

 
26-06-2020 

 

Instalações do ISCAL 
 

4 
Afixação de pautas com o 
resultado das provas  

 15-07-2020 
Instalações e página 
do ISCAL 

5 

Pedido de reapreciação de 
provas para os candidatos 
não aprovados / Recurso da 
classificação final dos 
aprovados 

15-07-2020 17-07-2020 

Por email para 
div.academica@iscal.i

pl.pt 
 

6 
Resultado da reapreciação de 
provas para os candidatos 
não aprovados 

 

24-07-2020 
Instalações e página 
do ISCAL 
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Os candidatos às provas de admissão dos Concursos Especiais de Acesso e Ingresso 

para Maiores de 23 anos, Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica e 

Titulares de um Diploma de Técnico Superior Profissional, terão de obter 

obrigatoriamente a nota mínima de sete valores (7) em cada uma das provas teóricas e/ou 

práticas de avaliação de conhecimentos para que se possam candidatar ao concurso na fase 

posterior, constituindo fator de exclusão a obtenção de uma nota inferior, conforme disposto 

no n.º 9 do art.º 8.º do Regulamento das provas de admissão ao ISCAL, que se encontra 

publicado na página do ISCAL. 

 

As condições para a candidatura às provas de admissão do Concurso Especial para Maiores 

de 23 anos, titulares de TeSP ou DET são a de terem completado os 23 anos até ao dia 31 

de dezembro do ano anterior à candidatura – Art.º 9.º do Despacho n.º 4166/2016, 

publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º 80, de 24 de abril de 2015. 

O Valor a pagar da candidatura às provas de admissão de capacidades para maiores de 23 

anos, titulares de TeSP ou DET é de: 105,00€. 

Nota: Informa-se os candidatos à realização das provas que não há lugar a reembolso dos 

emolumentos pagos das candidaturas independentemente de terem sido aceites ou não. 

 

Lisboa, 03-04-2020 

 

       O Vice-Presidente 

 

            Fernando Paulo Marques de Carvalho 
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