CONCURSOS ESPECIAIS DE ACESSO
Cursos de 1º ciclo e de mestrado integrado
Prova de avaliação de capacidade dos maiores de 23 anos não
titulares de habilitação de acesso ao ensino superior
Nos termos do regulamento n.º 137/2020, publicado no Diário da República n.º 35, em
19 de fevereiro de 2020, a avaliação de capacidade para ingresso no ISCTE-IUL dos
maiores de 23 anos integra, obrigatoriamente:
1) A realização de uma prova escrita de literacia, comum a todos os cursos de
licenciatura e de mestrado integrado do ISCTE-IUL, para avaliação de
competências de leitura, interpretação e escrita de textos, utilização de
linguagem numérica e capacidade de raciocínio abstrato.
2) A realização de uma entrevista para apreciação das motivações escolares e
profissionais do candidato e para apreciação do seu currículo académico e
profissional.
Adicionalmente,
3) Os candidatos aos cursos de Economia, Gestão, Finanças e Contabilidade,
Gestão Industrial e Logística e Gestão de Marketing (IBS) e aos cursos de
Ciência de Dados, Engenharia de Telecomunicações e Informática,
Engenharia Informática e Informática e Gestão de Empresas (ISTA) deverão
ainda realizar uma prova de aferição de conhecimentos em matemática;
4) Os candidatos ao Mestrado Integrado em Arquitetura (ISTA) deverão
realizar uma prova em geometria descritiva.

Prova escrita de literacia
A prova escrita de literacia tem a duração de 90 minutos (acrescidos de 30 minutos de
tolerância). Esta prova é constituída por perguntas de comentário e análise sobre
temas atuais, bem como perguntas que visam aferir a capacidade de raciocínio
abstrato e utilização de linguagem matemática.
A prova abordará temas como: educação, cidadania e direitos sociais; demografia,
migrações internacionais e diversidade cultural; economia, organizações, trabalho e
emprego; territórios e populações, dinâmicas históricas e culturais; tecnologia e
proteção de dados no contexto da sociedade digital.

Preparação para a prova escrita de literacia
No âmbito da preparação para a prova escrita de literacia o ISCTE-IUL oferece aos
candidatos a possibilidade de inscrição num módulo preparatório transversal em
Escrita Académica e Pensamento Crítico.
De forma complementar ou alternativa, recomenda-se que os candidatos procurem
manter-se informados sobre a atualidade dos temas enunciados atrás através da
leitura de jornais diários e semanais, do visionamento de programas de informação e
debate e da pesquisa na Internet de sites informativos. Este acompanhamento da
atualidade em notícia deve ser intensificado pelo menos nos 30 dias anteriores ao
exame (calendário disponível no Anexo I do regulamento n.º 137/2020).

Entrevista
Conforme disposto no art.º 10.º do regulamento em referência, serão admitidos a
entrevista os candidatos que obtiveram aprovação na prova escrita de literacia e,
quando se aplique, na prova de matemática ou geometria descritiva.
A entrevista pretende avaliar globalmente a candidatura, com particular incidência na
apreciação das motivações do candidato, sobretudo em termos de percurso escolar e
profissional. Esta entrevista serve também para esclarecer elementos relativos à
avaliação do curriculum vitae do candidato que sejam relevantes na apreciação do seu
percurso e particularmente da orientação para a frequência do ensino superior.
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