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Estrutura das Provas de Avaliação/Ordem dos Engenheiros

0. Provas de Admissão de Membros (Estagiários ou Efectivos) para o Grau de 

Qualificação E1 (Membros com Licenciatura em Engenharia) 

1A - Exame de Matérias Básicas 

0.1 Estrutura Geral 

As provas poderão ser compostas por duas partes: 

- Prova escrita, realizada por teste de escolha múltipla, com 20 questões, incidindo sobre 

matérias de índole propedêutica (Matemática, Física, Química e outras). 

Para cada questão do teste serão indicadas quatro respostas, das quais apenas uma estará 

correcta. Não é obrigatória a resposta às questões colocadas; a escolha de uma resposta 

incorrecta implica a redução de 1/3 da pontuação da respectiva questão. 

Para a realização da prova não é admitido qualquer tipo de consulta. 

Duração: 90 minutos. 

- Prova oral, sobre matérias básicas, a qual deverá permitir esclarecer, ou confirmar, o nível de 

competências demonstrado na prova escrita. 

Duração: 15 min por candidato(a) (recomendada). 

 

0.2 Classificação  

Cada prova, escrita e oral, será classificada numa escala de 0 a 20 valores. Sempre que se tornar 

necessário realizar a prova oral, por na prova escrita a classificação obtida estar entre 7 e 9,5 

valores, a classificação na prova oral determinará a classificação final. 

 

0.3 Resultados para efeitos de admissão como Membro (Estagiário ou Efectivo) 

Na tabela seguinte resumem-se as condições de admissão em função da classificação das 

provas. 

 

 

Prova Resultado

C < 7 Recusado

7 ≤ C < 9,5 Admitido  à o ral

C ≥ 9,5 Admitido

Oral ≥ 9,5 Admitido

Classificação, C

Escrita                         
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1B - Exame de Matérias de Especialidade 

 

As provas poderão ser compostas por duas partes: 

- Prova escrita, realizada por teste de escolha múltipla, com 20 questões, incidindo sobre 

matérias de especialidade. 

Para cada questão do teste serão indicadas quatro respostas, das quais apenas uma estará 

correcta. Não é obrigatória a resposta às questões colocadas; a escolha de uma resposta 

incorrecta implica a redução de 1/3 da pontuação da respectiva questão. 

Para a realização da prova não é admitido qualquer tipo de consulta. 

Duração: 90 minutos. 

- Prova oral, sobre matérias de especialidade, a qual deverá permitir esclarecer, ou confirmar, o 

nível de competências demonstrado na prova escrita. 

Duração: 15 min por candidato(a) (recomendada).  

 

0.4 Classificação  

Cada prova, escrita e oral, será classificada numa escala de 0 a 20 valores. Sempre que se tornar 

necessário realizar a prova oral, por na prova escrita a classificação obtida estar entre 7 e 9,5 

valores, a classificação na prova oral determinará a classificação final.  

 

0.5 Resultados para efeitos de admissão como Membro (Estagiário ou Efectivo) 

Na tabela seguinte resumem-se as condições de admissão em função da classificação das 

provas. 

 

 

 

 

Prova Resultado

C < 7 Recusado

7 ≤ C < 9,5 Admitido  à o ral

C ≥ 9,5 Admitido

Oral ≥ 9,5 Admitido

Classificação, C

Escrita                         
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1C- Exame de Matérias Básicas e de Especialidade 

 

0.6 Estrutura Geral 

As provas poderão ser compostas por duas partes: 

- Prova escrita, realizada por teste de escolha múltipla, com 20 questões, incidindo sobre 

matérias de índole propedêutica (Matemática, Física, Química e outras) (6 questões) e matérias 

de Engenharia, pertinentes à correspondente Especialidade (14 questões). 

Para cada questão do teste serão indicadas quatro respostas, das quais apenas uma estará 

correcta. Não é obrigatória a resposta às questões colocadas; a escolha de uma resposta 

incorrecta implica a redução de 1/3 da pontuação da respectiva questão. 

Para a realização da prova não é admitido qualquer tipo de consulta. 

Duração: 90 minutos. 

- Prova oral, sobre matérias da Especialidade, a qual deverá permitir esclarecer, ou confirmar, o 

nível de competências demonstrado na prova escrita. 

Duração: 15 minutos por candidato(a) (recomendada). 

 

0.7 Classificação  

Cada prova, escrita e oral, será classificada numa escala de 0 a 20 valores. Sempre que se tornar 

necessário realizar a prova oral, por na prova escrita a classificação obtida estar entre 7 e 9,5 

valores, a classificação na prova oral determinará a classificação final. 

 

0.8 Resultados para efeitos de admissão como Membro (Estagiário ou Efectivo) 

Na tabela seguinte resumem-se as condições de admissão em função da classificação das 

provas. 

 

 

 

 

Prova Resultado

C < 7 Recusado

7 ≤ C < 9,5 Admitido  à o ral

C ≥ 9,5 Admitido

Oral ≥ 9,5 Admitido

Classificação, C

Escrita                         
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1D – Prova de entrevista oral 

0.9 Qualquer das provas anteriormente indicadas poderá ser substituída por uma única prova 

de entrevista oral, nos casos em que o júri de avaliação curricular entenda suficiente obter 

do candidato esclarecimentos com vista a clarificar aspectos do seu currículo que lhe 

tenham oferecido dúvidas; 

 

0.10 Se o resultado da entrevista não for satisfatório, o candidato terá de se submeter ao tipo 

de provas que lhe for aplicável. 
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1. Provas de Admissão de Membros (Estagiários ou Efectivos) para o Grau de 

Qualificação E2 (Membros com Mestrado em Engenharia) 

2 A – Prova de Exame 

1.1 Estrutura Geral 

As provas poderão ser compostas por duas partes: 

- Prova escrita, constituída por duas Secções, como a seguir é indicado: 

•Secção A, realizada por teste de escolha múltipla, com 10 questões, que devem ser 

igualmente repartidas pelas áreas principais da especialidade 

Para cada questão do teste serão indicadas quatro respostas, das quais apenas uma estará 

correcta.  

Esta Secção tem carácter eliminatório, através da exigência de um mínimo de 8 respostas 

correctas, não lhe correspondendo portanto uma classificação formal, sendo realizada sem 

consulta de quaisquer materiais. 

Duração: 60 minutos. 

 

•Secção B, realizada por teste convencional (não de escolha múltipla), incidindo sobre 

questões pertinentes à Especialidade e que permitam verificar o domínio de competências na 

abordagem de problemas e a capacidade de integração de conhecimentos.  

Esta secção será constituída por um teste de 6 questões sobre as áreas principais da 

Especialidade, das quais apenas 5 deverão ser respondidas.  

Compete aos Colégios das Especialidades preparar um teste, nas condições referidas, para 

cada domínio principal da respectiva especialidade. Desse conjunto de testes, os (as) 

candidatos(as) escolherão um que constituirá a Secção B da prova escrita. 

Para a realização desta Secção é admitido consulta.  

Esta Secção é classificada de 0 a 20 valores. 

Duração: 180 minutos. 

Nota 1: A Secção A da prova escrita deve ser pontuada e decidida antes da Secção B. 

Nota 2: A Secção B da prova escrita dos candidatos (as) que não satisfizerem o requisito 

mínimo definido na Secção A não será classificada. 

Nota 3 As Secções da prova escrita será realizada no mesmo dia, com um intervalo mínimo 

de 120 minutos. 
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- Prova oral, sobre matérias da Especialidade, a qual deverá permitir esclarecer, ou confirmar, o 

nível de competências demonstrado na prova escrita. 

Duração: 15 min por candidato(a) (recomendada). 

 

1.2 Classificação  

Cada prova, escrita e oral, será classificada numa escala de 0 a 20 valores. Sempre que se tornar 

necessário realizar a prova oral, por na prova escrita a classificação obtida estar entre 7 e 9,5 

valores, a classificação na prova oral determinará a classificação final.  

 

1.3 Resultados para efeitos de admissão como Membro (Estagiário ou Efectivo) 

Na tabela seguinte resumem-se as condições de admissão em função da classificação das 

provas. 

 

2B – Prova de entrevista oral 

1.4 As provas anteriormente indicadas poderão ser substituídas por uma única prova de 

entrevista oral, nos casos em que o júri de avaliação curricular entenda suficiente obter do 

candidato esclarecimentos com vista a clarificar aspectos do seu currículo que lhe tenham 

oferecido dúvidas; 

 

1.5 Se o resultado da entrevista não for satisfatório, o candidato terá de se submeter ao tipo de 

provas que lhe for aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Provas de Admissão de Membros (Estagiários ou Efectivos) para o Grau de 

Qualificação E3 (Membros com Doutoramento em Engenharia) 

 

2.1 As provas, tais como as indicadas em 2. para Admissão de Membros (Estagiários ou 

Efectivos) para o Grau de Qualificação E2 (Membros com Mestrado em Engenharia), 

poderão ser substituídas por uma única prova de entrevista oral, nos casos em que o júri de 

avaliação curricular entenda suficiente obter do candidato esclarecimentos com vista a 

clarificar aspectos do seu currículo que lhe tenham oferecido dúvidas; 

 

2.2 Se o resultado da entrevista não for satisfatório, o candidato terá de se submeter ao tipo de 

provas que lhe for aplicável. 


