
Candidaturas à Licenciatura em Ciências da Nutrição 2023/2024 pelo Concurso 
especial para titulares de outros cursos superiores para o 1º ano curricular 

EDITAL DE ABERTURA 

A Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School (FCM|NMS/UNL) da Universidade NOVA 
de Lisboa (UNL) anuncia a abertura de candidaturas à Licenciatura em Ciências da Nutrição 
2023/2024 pelo Concurso especial para titulares de outros cursos superiores para o 1º ano curricular, 
a realizar nas instalações da Faculdade de Ciências Médicas|NOVA Medical School 
(FCM|NMS/UNL), mediante as vagas, calendarização, condições e critérios abaixo indicados: 

VAGAS: 
3 vagas 

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS: 

Concurso especial para titulares de outros cursos 
superiores para o 1º ano curricular 

Apresentação de Candidaturas 17 a 21 de abril de 2023 

Entrevistas 15 de maio de 2023 (presenciais ou via Zoom) 

Divulgação de Resultados 
provisórios 

Até 5 junho 2023 

Divulgação de Resultados 
definitivos 

Até 10 dias depois da publicação de resultados 
provisórios 

Apresentação de reclamações 19 a 23 junho 2023 

Divulgação da decisão de 
reclamações 

Até 17 julho 2022 

Realização de matrículas Em data a definir 

Eventual colocação de suplentes Em data a definir 

NOTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
Os resultados relativos a cada fase do concurso são comunicados individualmente a cada um dos 
interessados através do e-mail disponibilizado no ato da candidatura. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
- Ser titular de um curso superior português ou equivalente (grau de bacharel, licenciado, mestre
ou doutor).
- Ter realizado provas específicas de: 02 Biologia e Geologia e 07 Física e Química (com nota
mínima de 120 pontos) ou, em alternativa a 1 das provas indicadas anteriormente, outra prova
específica de cursos de Ciências e Tecnologias com nota mínima de 120 pontos.
- Não estar abrangido pelo estatuto do estudante internacional regulado pelo Decreto-Lei n.º
36/2014, de 10 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 62/2018, de 6 agosto.



CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 
1ª fase de seriação: os candidatos serão seriados de acordo com a seguinte fórmula: 

TCS = (A + 2*F + 3*G + B + Q + S) / 10 

A – Grau com que se candidata. Será sempre atribuída a classificação do grau mais elevado: 
− Licenciatura de 180 ECTS (3 anos) =100 pontos
− 1º Ciclo (+ de 3 anos) e Mestrado Integrado (com pelo menos 240 ECTS) e Mestrados (2º

Ciclo) = 150 pontos
− Doutoramentos (3º Ciclo) = 200 pontos

F - Classificação Final de Curso de 1º Ciclo (de 100 a 200) 
G – Área de conhecimento do 1º Ciclo (com base na Portaria Nº 256/2005, de 16 de março): 

− 726 - Terapia e reabilitação que inclui os seguintes cursos: Ciências da nutrição;
Fisioterapia; Massagem médica; Nutrição e dietética; Reabilitação; Reabilitação
profissional; Terapia da fala; Terapia ocupacional (200 pontos)

− 720 - Saúde que inclui os seguintes cursos: Medicina; Enfermagem; Ciências dentárias;
Tecnologias de diagnóstico e terapêutica; Terapia e reabilitação; Ciências farmacêuticas.
(150 pontos)

− 421 - Biologia e bioquímica que inclui os seguintes cursos: Biologia; Bioquímica;
Botânica; Farmacologia; Genética; Toxicologia; Zoologia. (100 pontos)

− Outros Áreas: (50 pontos)
B – Nota da prova específica de Biologia e Geologia (de 100 a 200) ou outra prova específica de 
cursos de Ciências e Tecnologias não mencionada (de 100 a 200) x 0,75 
Q – Nota da prova específica de Física e Química (de 100 a 200) ou outra prova específica de cursos 
de Ciências e Tecnologias não mencionada (de 100 a 200) x 0,75 
S – Classificação final do Ensino Secundário ou 12º ano (de 100 a 200) 

De notar que os exames nacionais podem ter sido realizados em qualquer ano letivo. 

No caso de candidatos que tenham realizado o ensino secundário no estrangeiro, ou equivalente 
ao 12º ano, será utilizada, caso necessário, a seguinte conversão das classificações: 
A ou Excelente – 190 
B ou Muito Bom – 170 
C ou Bom – 150 
D ou Satisfaz – 130 
E ou Suficiente – 110 

Serão selecionados para a 2ª fase de seriação um número de candidatos igual ao triplo do número 
de vagas, ou seja 9. Serão escolhidos os candidatos com os valores mais elevados da classificação 
obtida por utilização da fórmula TCS (em caso de empate serão selecionados ambos os 
candidatos). 

2ª fase de seriação: os candidatos selecionados na 1ª fase de seriação serão entrevistados sendo 
classificados de acordo com a seguinte fórmula:  

FTCS = (6+TCS + 4*E) / 10 



A classificação da entrevista é calculada de acordo com os seguintes critérios: 
E – Entrevista 

E = [(3xE1) + E2 + E3 + E4 + E5 + E6] / 8 
E1- Motivação (de 0 a 8) 
E2 – Disponibilidade (0 a 6) 
E3 – Maturidade (de 0 a 6) 
E4 – Capacidade de Comunicação (de 0 a 6) 
E5 – Capacidade de Argumentação (de 0 a 5) 
E6 – Conhecimento da Profissão (de 0 a 6) 

São automaticamente excluídos os candidatos que tenham menos de 20 pontos na entrevista 
Os candidatos admitidos serão os que obtiverem maiores valores de FTCS 

Critério de desempate de candidatos: 
Em caso de empate é escolhido o de menor idade. 

INSTRUÇÃO DAS CANDIDATURAS (ONLINE) 

1. A candidatura é feita exclusivamente online.
Os candidatos devem aceder ao link https://candidaturas.nms.unl.pt/cssnet-nms/page e
preencher todos os campos;

2. O processo de candidatura, para além do preenchimento do formulário online, deverá
ser instruído com os seguintes documentos:

a. Fotocópia simples do documento de identificação pessoal ou passaporte, do qual
conste expressamente a nacionalidade do candidato;

b. Currículo escolar e profissional;
c. Apresentação obrigatória de diploma ou certidão de conclusão do grau com que

se candidata. No documento devem constar o nº de ECTS e a classificação final
do Curso, na escala inteira de 0 a 200 pontos (Escala portuguesa);

d. Caso o documento apresentado na alínea c) seja de 1º ciclo, não há documento
adicional a apresentar, no entanto, se o candidato apresentar para a alínea c) outro
Ciclo, então tem obrigatoriamente de entregar o certificado do 1º ciclo para
podermos aferir a nota;

e. Ficha ENES ou Certificado de Habilitações do Ensino Secundário com as notas dos
exames, desde que neste constem as notas das provas específica de Biologia e
Geologia e de Física e Química (com nota mínima de 120 pontos) ou, em
alternativa a 1 das provas indicadas anteriormente, outra prova específica de
cursos de Ciências e Tecnologias (com nota mínima de 120 pontos).

3. Pagamento da taxa de candidatura através das referências multibanco que surgirão no
decurso da candidatura.

4. As candidaturas instruídas com Diplomas de Cursos Superiores Estrangeiros devem
ainda submeter Certidão comprovativa de Reconhecimento do curso superior
estrangeiro a um grau superior português, com a respetiva classificação final (Escala
portuguesa).

5. A candidatura é válida, apenas, para o ano letivo a que respeita o concurso.

https://candidaturas.nms.unl.pt/cssnet-nms/page


Para quaisquer dúvidas adicionais entre em contacto para o e-mail 
concursosespeciais@nms.unl.pt 

PROPINAS, TAXAS E EMOLUMENTOS 

Taxa de candidatura (não reembolsável) 70,00 € 

Lisboa, 27 de janeiro de 2023 

Professora Doutora Helena Canhão 
Diretora 
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