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Prova de Domínio Escrito e Oral da Língua Portuguesa – 2015 

2.ª Chamada 

Ingresso nos Cursos de Mestrado que conferem Habilitação Profissional para a 

Docência na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos Básico e Secundário 

 

A avaliação das candidaturas a estes mestrados inclui, para além da análise curricular dos 

candidatos, uma prova de Português (escrita e oral), de acordo com o estipulado pelo Decreto-

Lei n.º 79/2014, de 14 de maio que aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a 

docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário.  

Não será considerada válida qualquer candidatura em que o candidato não se tenha 

submetido à Prova de Português.  

De acordo com decisão da UAc, a Prova de Português realizada pelos candidatos aos 

mestrados em ensino é válida no ano em que é realizada e no ano seguinte.   

As inscrições para a realização da Prova de Língua Portuguesa deverão ser efetuadas 

através do preenchimento do formulário disponibilizado na página da UAc, até ao dia 15 de julho 

de 2015. 

Informam-se os candidatos a estes cursos que as provas serão independentes das 

candidaturas, possibilitando a sua realização de forma mais planeada, de acordo com as datas 

abaixo indicadas:  

Prova Escrita 

A Prova Escrita de Língua Portuguesa prevista para o dia 17 de julho iniciar-se-á às 9.30h, 

terá a duração de duas horas (com meia hora de tolerância), devendo os candidatos comparecer, 

cerca das 9.00h, junto das respectivas salas, acompanhados de documento de identificação.  

Em Ponta Delgada as provas terão lugar na sala DCE 3 do Departamento de Ciências da 

Educação. Em Angra do Heroísmo, as provas terão lugar na sala 1.2, no edifício da UAc no Pico 

da Urze.  

         Provas Orais (entrevistas) 

As listas relativas às Provas Orais, que decorrerão na tarde do dia 17 de julho de 2015, serão 

afixadas, até às 16.00h do dia 16 de julho, no átrio do secretariado do DCE. Será indicada a hora 

e o local previstos para cada candidato.  

Divulgação dos Resultados 

A afixação das classificações das provas escritas e orais será feita, no átrio do secretariado do 

DCE, até às 17.00h do dia 22 de julho de 2015. 


