
CONCURSO ESPECIAL PARA ACESSO, POR TITULARES DO GRAU DE LICENCIADO, AO CURSO DE MEDICINA COM 

MESTRADO INTEGRADO MINISTRADO NA ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO MINHO  

2018 

NOTA INFORMATIVA SOBRE A PROVA DE CONHECIMENTOS PREVISTA NO ARTIGO 8º DO REGULAMENTO  
(Despacho RT-02/2018 de 02 de janeiro de 2018) 

 

1. O júri do concurso publicitará todas as informações relevantes sobre o presente concurso, incluindo as informações referentes 

ao local de realização da prova e à distribuição dos candidatos por sala, na página internet dos Serviços Académicos da 

Universidade do Minho (http://alunos.uminho.pt/). Os candidatos devem consultar esta página com regularidade.  

 

2. No dia 28 de fevereiro DAR-SE-Á INÍCIO À CHAMADA para realização da prova escrita às 14 horas e 30 minutos (HORA 

LEGAL DE PORTUGAL CONTINENTAL). A prova de conhecimentos COMEÇA às 14h45 (HORA LEGAL DE PORTUGAL 

CONTINENTAL). As SALAS DE PROVA serão ENCERRADAS ÀS 14h45 (HORA LEGAL DE PORTUGAL CONTINENTAL) 

IMPRETERIVELMENTE.  

NÃO SERÃO ADMITIDOS À PROVA candidatos que CHEGUEM DEPOIS das portas estarem encerradas. É da responsabilidade 

dos candidatos chegar ao local da prova com a devida antecedência.  

 

3. Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de documento de identificação: Bilhete de Identidade, Cartão de 

Cidadão, Passaporte ou outro comprovativo legal para entrarem na sala. 

 

4. Materiais permitidos durante a prova: 

a. Canetas ou esferográficas de tinta azul ou preta. 

b. São permitidas água e comida embalada (pode ser mais que 1 embalagem). 

 

5. Não é permitida/o: 

a. O uso de lápis, “esferográfica-lápis” ou de corretor; 

b. O uso de máquina de calcular própria; 

c. O uso de telemóvel; 

d. A comunicação oral ou escrita entre os candidatos; 

e. O regresso à sala de prova depois de ausência por qualquer motivo; 

f. A circulação na sala; 

g. Haverá uma sala ABERTA durante a prova para os candidatos deixarem os materiais não permitidos (sem vigilância e 

à responsabilidade do próprio). 

 
Braga, 21 de fevereiro de 2018 
 
 
O Presidente do Júri do Concurso, 

 
______________________________ 
Manuel João Costa 
(Professor Associado) 

http://alunos.uminho.pt/

