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Assunto: PRÉ-REQUISITOS 2016 - GRUPO C 
  

  

Para conhecimento de V. Exª e efeitos tidos por convenientes remete-se, em anexo, a 

Deliberação n.º 146-A/2016, de 12 de fevereiro, que fixa os pré-requisitos para a candidatura de 

2016, nomeadamente no que se refere ao Grupo C – Aptidão Funcional, Física e Desportiva, 

bem como o respetivo Regulamento constante do Anexo V da citada Deliberação. 

No âmbito do processo de colaboração entre a Direção Regional de Educação e a Direção 

Regional do Desporto, remete-se a ficha de inscrição da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto referente às provas de aptidão funcional, física e desportiva. 

Os prazos para a realização deste processo são os seguintes: 

 Inscrições:  

  1.ª chamada – 22 de fevereiro até 11 de março de 2016 

  2.ª chamada – 13 a 17 de junho de 2016 

 Provas: 

 1.ª chamada – 4, 5 e 6 de maio de 2016 

 2.ª chamada – 11 e 12 de julho de 2016  

A admissão de estudantes à 2.ª chamada das provas de pré-requisitos está condicionada à 

devida justificação de falta à 1.ª chamada, só podendo ser aceite pela instituição onde for 

solicitada, se verificados motivos ponderosos impeditivos da apresentação à 1.ª chamada.  

A aceitação de novas inscrições na 2.ª chamada, por estudantes que não se tenham inscrito na 

1.ª chamada, depende dos motivos justificativos a apreciar pela instituição de ensino superior. 

Aos estudantes inscritos na 1.ª chamada, que desistam no decorrer das provas não é permitida a 

inscrição na 2.ª chamada, exceto se a desistência ficar a dever-se a problemas de saúde, 

acidentes ou lesões verificadas e devidamente registados pelos elementos do respetivo júri. 

A inscrição nos pré-requisitos do Grupo C, junto dos serviços de Desporto sediados em cada 

uma das ilhas, está sujeita à entrega dos seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição (devidamente preenchida); 

 Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão; 

 Número de Identificação Fiscal (NIF); 

 Atestado de robustez física (comprovando que o candidato(a) está Apto(a) para a 

frequência do curso; 

 Emolumentos: Cheque ou vale do correio, endossado à Universidade do Porto – 

Faculdade de Desporto no valor de 45,00 € (quarenta e cinco euros); 



 Declaração/comprovativo de matrícula no ano letivo de 2015/2016 (apenas para os alunos 

abrangidos pelo seguro escolar). 

Os candidatos que não façam prova da matrícula deverão entregar cheque ou vale de correio, 

endossado à Universidade do Porto – Faculdade de Desporto no valor de 45,00€ (quarenta e 

cinco euros) + 5,50€ (cinco euros e cinquenta cêntimos), destinados ao Seguro de Acidentes 

Pessoais (válido apenas para os dias da realização das provas, ou em alternativa, deverão 

apresentar Termo de Responsabilidade (do aluno, quando maior de idade ou do encarregado de 

educação) assumindo a responsabilidade das consequências que possam ocorrer durante a 

realização dos pré-requisitos do Grupo C - Aptidão funcional, física e desportiva. 

Aproveita-se para referir que os alunos matriculados no Ensino Profissional não estão cobertos 

pelo seguro escolar. O referido seguro abrange apenas os alunos matriculados no ensino regular 

(ensino público) nos termos dos artigos 99.º, 100.º e 101.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

18/2007/A, de 19 de julho. 

Não é exigido nenhum formulário específico para a declaração médica, no entanto, tem de 

constar que o(a) candidato(a) está “APTO(A) e SEM RESTRIÇÕES para a prática desportiva”. 

No atestado médico, é obrigatório indicar o número da cédula profissional do médico e a vinheta 

do mesmo e, no caso de ser emitido por médico do Centro de Saúde, deverá constar o código de 

barras do mesmo ou carimbo. O incumprimento destas normas invalida o respetivo atestado e, 

consequentemente, a inscrição do candidato. 

A comprovação da realização de pré-requisitos é efetuada mediante “Ficha de Pré-Requisitos”, 

emitida pela Universidade do Porto – Faculdade de Desporto. 
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