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Apoio à realização de candidaturas ao Ensino Superior na Escola de Enfermagem de Coimbra
Escrito por CienciaPT
13-Jul-2012

1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso começa segunda-feira, 16
de julho, e prolonga-se até 10 de agosto
Um gabinete de apoio à realização de candidaturas à 1ª fase do Concurso Nacional de
Acesso ao Ensino Superior em 2012 vai estar a funcionar, a partir de segunda-feira (16
de julho) e até 10 de agosto, nas instalações da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC) – Polo A, Avenida Bissaya Barreto.

Embora as candidaturas sejam feitas exclusivamente online (no “site” da Direção-Geral do Ensino
Superior), podendo, por isso, ser realizadas a partir de casa ou de qualquer ponto com acesso à Internet,
este Gabinete de Acesso ao Ensino Superior disponibiliza computadores e profissionais para apoio aos
candidatos do distrito de Coimbra no ato da candidatura.
Além da ajuda no preenchimento do formulário online, o Gabinete também dá informações e esclarece
dúvidas acerca das condições de acesso.
Desde 2009 nas instalações da ESEnfC, o Gabinete, que inclui técnicos da ESEnfC, do Instituto
Politécnico de Coimbra e da Universidade de Coimbra, funcionará na sala dos Serviços Académicos do
Polo A, entre as 09h00 e as 17h00 (dias úteis).
Os estudantes que não reúnam as condições de apresentação à 1ª fase da candidatura podem fazê-lo na 2ª
fase (de 10 a 21 de setembro), ou na 3ª fase (de 27 de setembro a 5 de outubro).
Podem, igualmente, candidatar-se nestes últimos dois períodos os estudantes que, embora colocados nas
fases anteriores, se queiram recandidatar, ou os que não tenham obtido colocação na 1ª e/ou 2ª fases.
Todas as informações sobre o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior devem ser consultadas
em http://www.dges.mctes.pt.
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