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Edição 2023 

 Data de 
início 

Data de 
fim 

Critérios de seleção e seriação   

Definição ou alteração dos critérios de seleção e seriação --- 14-04-2022 

1.ª Fase de candidaturas – 45 vagas  

Candidaturas  21/04/2022 04/07/2022 

Análise de candidaturas 05/07/2022 14/07/2022 

Divulgação dos resultados e publicitação das atas de seriação 1) --- 15/07/2022 

Pagamento da taxa de reserva para candidatos admitidos 15/07/2022 22/07/2022 

Matrículas e inscrições 15/07/2022 25/07/2022 

2.ª Fase de candidaturas – 45 vagas  

Candidaturas  05/07/2022 29/08/2022 

Análise de candidaturas 30/08/2022 08/09/2022 

Divulgação dos resultados e publicitação das atas de seriação 1) --- 09/09/2022 

Pagamento da taxa de reserva para candidatos admitidos 09/09/2022 16/09/2022 

Matrículas e inscrições 09/09/2022 19/09/2022 

3.ª Fase de candidaturas – 40 vagas  

Candidaturas  29/08/2022 31/10/2022 

Análise de candidaturas 02/11/2022 10/11/2022 

Divulgação dos resultados e publicitação das atas de seriação 1) --- 11/11/2022 

Pagamento da taxa de reserva para candidatos admitidos 11/11/2022 18/11/2022 

Matrículas e inscrições 11/11/2022 21/11/2021 

4.ª Fase de candidaturas – 20 vagas  

Candidaturas  01/11/2022 02/01/2023 

Análise de candidaturas 03/01/2023 12/01/2023 

Divulgação dos resultados e publicitação das atas de seriação 1) --- 13/01/2023 

Pagamento da taxa de reserva para candidatos admitidos 13/01/2023 20/01/2023 

Matrículas e inscrições 13/01/2023 23/01/2023 
As reclamações aos resultados podem ser apresentadas no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da publicitação das atas. As 
matrículas e inscrições para as reclamações atendidas decorrem nos dois dias úteis seguintes à decisão. 
 

  



 

 

 

Informação adicional: 

 Se o número de candidatos for inferior ao número de vagas definidas, a nova fase de 
candidaturas abre no dia seguinte ao término do período de candidaturas da fase anterior; 

 A abertura das fases subsequentes de candidatura está condicionada à existência de 
vagas. 

 

A Reitora do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, 

Maria de Lurdes Rodrigues 


