Prova de Domínio Oral e Escrita da Língua Portuguesa e Domínio das
Regras Essenciais da Argumentação Lógica e Crítica
(Os alunos ao candidatarem-se ao mestrado ficam logo inscritos para as provas)

Realização da prova:
2ª Fase: Realização da prova escrita 14 de julho 2020, às 10h;
Realização da prova oral 16 e 17 de julho 2020.
3ª Fase: Realização da prova escrita 1 de setembro 2020, às 10h;
Realização da prova oral 3 de setembro 2020.
Resultados das candidaturas:
2ª Fase: Até 20 de julho 2020;
3ª Fase: Até 7 de setembro 2020.
Período de Reclamação:
2ª Fase: Até 21 de julho de 2020;
3ª Fase: Até 8 de setembro de 2020.
Notificação dos candidatos sobre o resultado da reclamação:
2ª Fase: Até 22 de julho de 2020;
3ª Fase: Até 9 de setembro de 2020.
Matrícula e inscrição:
2ª Fase: De 22 de julho a 2 de agosto de 2020. Esta data está sujeita a
confirmação.
3ª Fase: De 11 a 16 de setembro de 2020. Esta data está sujeita a confirmação.
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A componente escrita da prova terá a duração de 90 minutos, com a tolerância
de 30 minutos;
A componente oral da prova terá a duração de 15 m;
Só serão divulgadas as classificações depois da realização da componente oral
da prova, não sendo permitida a divulgação de resultados parciais;
As provas serão classificadas quantitativamente até às duas décimas;
Provas realizadas noutra instituição são válidas para a candidatura aos
mestrados da ESEC. Se estiverem classificadas qualitativamente com a menção
de aprovado ou equivalente, será atribuída, para efeitos de seriação, a
classificação quantitativa de 10 valores;
As provas realizadas em 2018 e 2019 serão válidas este ano;
Os candidatos estrangeiros poderão realizar as provas por via eletrónica.

