PROVA NACIONAL DE ACESSO – PROVA PILOTO
AVISO
Nos termos do Regime Jurídico do Internato Médico composto pelo Decreto-Lei n.º 13/2018, de
26 de fevereiro, alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 34/2018, de 19 de julho, e pelo
Regulamento do Internato Médico aprovado em anexo à Portaria n.º 79/2018, de 16 de março, e
em conformidade com as deliberações do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso, criado
pelo Despacho n.º 3255/2018, publicado em Diário da República n.º 63/2018, Série II, de 29 de
março, informam-se todos os interessados que se encontram abertas as inscrições para a
realização da Prova Piloto da Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada (PNA).
Mais se informa que a Prova Piloto será realizada no próximo dia 23 de novembro de 2018,
prioritariamente nas cidades de Braga, Coimbra, Covilhã, Lisboa e Porto, podendo ser definidos
outros locais próximos a essas cidades em função do número de inscritos.
A Prova tem início às 14:00Horas, sendo constituída por duas partes, com duração de 120
minutos cada, entre as quais medeia um intervalo de 60 minutos. O regulamento da Prova será
disponibilizado no portal da ACSS, IP.
O período de inscrições inicia-se a 11 de outubro e termina a 26 de outubro de 2018 (inclusive).
Podem inscrever-se todos os finalistas do ciclo de estudos integrado em medicina (alunos do 6.º
ano), bem como os candidatos ao IM 2019 e os alunos dos 4.º e 5.º anos daquele ciclo de
estudos ou alunos que estejam a frequentar esse mesmo ciclo em estabelecimento de ensino
superior estrangeiro, nos termos já divulgados através das FAQ’s disponibilizadas no portal da
ACSS.
A inscrição é feita exclusivamente através do preenchimento do formulário eletrónico disponível
no portal da ACSS, IP, o qual deve ser impresso, assinado e remetido exclusivamente pela via
postal, acompanhado do comprovativo de matrícula, dentro do período de inscrições, para a
morada seguinte: “Administração Central do Sistema de Saúde, IP, Parque da Saúde de Lisboa /
Edifícios 16 e 18 / Av.ª do Brasil, n.º 53, 1700 -063, Lisboa”.
No momento de preenchimento do formulário, cada utilizador gera um login (o seu número de
identificação fiscal) e uma password / código de acesso, dados que deve manter para futuros
acessos ao formulário de inscrição no âmbito da Prova Piloto.
Para mais informações consultar o portal da PNA
http://www.acss.min-saude.pt/category/profissionais/carreiras/medica/internato-medico/provanacional-de-acesso/.
Todas as dúvidas e exposições relativas à Prova Piloto devem ser remetidas exclusivamente
para o canal pnaprovapiloto@acss.min-saude.pt. Os e-mails remetidos para canal diverso não
serão considerados.
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