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Procedimento concursal de ingresso no IM 2020 

PROVA NACIONAL DE ACESSO (2019) 
 

A prova realiza-se no dia 18 de novembro de 2019, pelas 14H00 (13H00 na 
Região Autónoma dos Açores) nos locais seguintes: 

 
 

PORTO 
Centro de Congressos da Alfândega do Porto 

Rua Nova da Alfândega, Edifício da Alfândega - 4050-430 Porto 

 
https://www.ccalfandegaporto.com/pt/onde-estamos/ 

 

COIMBRA 
Caves de Coimbra 

Rua das Areias, n.º 24 - 3025-137, Trouxemil 
 

http://cavesdecoimbra.pt/contactos.html 
 

LISBOA 

Centro de Congressos do Estoril 
Avenida Amaral - 2765-192 Estoril 

 
http://www.estorilcc.com/planear/ 

 
FUNCHAL (MADEIRA) 

Universidade da Madeira 
Edifício da Penteada 

Caminho da Penteada - 9020-105 Funchal 
 

https://www.uma.pt/contactos/ 

 
PONTA DELGADA (AÇORES) 

Hospital do Divino Espírito Santo – Auditório 
Av. D. Manuel I - 9500-370 Ponta Delgada - Açores 

 
http://www.hdes.pt/ 
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ORIENTAÇÕES 
 
A distribuição dos candidatos por local/sala para efeitos de realização da Prova Nacional de Acesso 

do Procedimento Concursal de ingresso no IM 2020, encontra-se divulgada exclusivamente na página 

eletrónica da ACSS, IP (http://www.acss.min-saude.pt//2016/09/12/internato-medico/). 

 
No dia da prova será disponibilizada, igualmente, em cada local, uma lista global de candidatos desse 

local, por ordem alfabética, com indicação da sala /área na qual os mesmos devem realizar o exame. 

Em cada sala / área será, também, afixada a respetiva lista de candidatos.  

 
Os candidatos devem comparecer até 75 minutos antes do início da PNA, no Porto, Coimbra 

e Lisboa (a partir das 12H45). A comparência em local distinto daquele para que se encontram 

convocados determina a não realização da PNA. 

 
As portas encerram às 14H00, não sendo admitida a entrada após essa hora. Os candidatos que 

não realizem a Parte I, podem, nos termos do Regulamento da PNA 2019, realizar a Parte II. 

 
A identificação dos candidatos será realizada antes do início de cada parte da PNA, devendo 

os mesmos fazer-se, impreterivelmente, acompanhar de documento identificativo com 

fotografia (preferencialmente, cédula profissional, ou Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão, 

carta de condução ou outro válido). O documento deverá encontrar-se no seu formato físico e 

estar disponível na respetiva mesa. 

 
Os candidatos devem abster-se de levar consigo outro tipo de material para o local da prova, 

nomeadamente equipamentos eletrónicos (por exemplo, telemóvel, tablet). Caso o façam estes 

devem encontrar-se desligados. A ocorrência de qualquer anormalidade será registada e 

apreciada nos termos do Regulamento da PNA 2019. 

 
Os pertences serão guardados em área específica. Na respetiva mesa, os candidatos não podem 

ter ao seu alcance quaisquer suportes escritos ou equipamento tecnológico não autorizados, 

inclusive sistemas de comunicação móvel. 

 
A organização da PNA não assume qualquer responsabilidade pela guarda, perda ou extravio 

dos objetos / elementos que cada candidato traga consigo. 
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Os candidatos devem realizar a prova com esferográfica de cor preta. Não serão 

consideradas as respostas dadas a lápis. 

 
A leitura das instruções de preenchimento da folha de respostas é obrigatória e deve ocorrer 

previamente ao início da realização de cada Parte.  

 

Os candidatos que, por motivos de saúde, estejam autorizados, no decurso da Prova, a utilizar 

instrumentos/medicação, devem trazer consigo, para entrega, atestado médico ou documento 

equiparado que comprove a respetiva situação clínica. 

 

As presentes orientações não dispensam a leitura integral do Regulamento da PNA 2019 

disponível em http://www.acss.min-saude.pt/category/profissionais/carreiras/medica/internato-

medico/prova-nacional-de-acesso/, separador “Legislação”, bem como das respetivas FAQ. 

(disponíveis em http://www.acss.min-saude.pt/category/profissionais/carreiras/medica/internato-

medico/prova-nacional-de-acesso/, separador “Perguntas Frequentes”, na sua versão mais 

recente, datada de 13 de novembro de 2019). 
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