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1.ª Fase 

As inscrições para a realização das provas de avaliação do domínio da língua portuguesa deverão 

ser efetuadas através do preenchimento do formulário disponibilizado no portal 

servicosonline.uac.pt, separador candidaturas ente os dias 1 e 8 de junho de 2018.     

A lista dos candidatos admitidos e não admitidos à realização das provas será divulgada no dia 12 

de junho de 2018. 

Os pedidos de validação de provas homólogas realizadas noutra Instituição de Ensino Superior 

devem ser entregues no Serviço de Gestão Académica até ao dia 8 de junho de 2018. 

 

Prova Escrita 

A Prova Escrita de Língua Portuguesa prevista para o dia 13 de junho de 2018 iniciar-se-á às 

10.00h, terá a duração de duas horas (com meia hora de tolerância), devendo os candidatos 

comparecer, até às 9.30h, junto das respetivas salas, acompanhados de documento de identificação.  

As provas terão lugar na sala DCE 3 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

dos Açores.  

Entrevistas orais  

As listas relativas às entrevistas orais, que decorrerão no dia 14 de junho de 2018 na sala DCE 3 

da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade dos Açores, serão divulgadas na página web da 

UAc e afixadas, até às 16.00h do dia 11 de junho, no átrio do secretariado geral da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas. Serão indicados a hora e o local previstos para cada candidato.  

Divulgação dos Resultados 

A afixação das classificações das provas escritas e orais será feita, na página web da UAc e no átrio 

do secretariado geral da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no dia 22 de junho de 2018. 

A presente informação não dispensa a consulta do regulamento destas provas. 

 


