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FAQ’s Prova de Ingresso (2022) 

1. Em que consiste a prova de ingresso? 

A prova de ingresso consiste numa avaliação de conhecimentos técnico-científicos, no 

âmbito das matérias relativas às áreas de Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e 

Genética Humana (Cfr. artigo 24.º n. º1 do Decreto Lei6/2020, de 24 de fevereiro). 

2. Como será constituída a prova de ingresso? 

A prova de ingresso será, somente, composta por questões de escolha múltipla. 

3. Em que fase do procedimento concursal para ingresso na residência farmacêutica se realiza 

a prova de ingresso? 

A prova de ingresso realiza-se em momento posterior à candidatura e respetiva admissão 

ao procedimento, e antecede à fase de escolha da especialidade e do estabelecimento de 

saúde (Cfr. artigo 20.º do Decreto-Lei 6/2020, de 24 de fevereiro). 

4. Que condições devo reunir para a realização da prova de ingresso? 

a) Ser detentor do título de farmacêutico, concedido pela Ordem dos Farmacêuticos; 

b) Candidatar-me ao procedimento concursal para ingresso no programa de residência 

farmacêutica, cumprindo os requisitos enunciados na FAQ. - Candidatura ao 

procedimento concursal para ingresso no programa da residência farmacêutica; 

c) Constar da lista definitiva dos candidatos admitidos, que será, oportunamente, publicitada 

na página eletrónica desta ACSS, IP, bem como nos locais previstos no aviso de abertura 

do procedimento em causa. 

5. Quando terei conhecimento de que fui admitido à realização da prova de ingresso? 

Com a publicação da lista definitiva dos candidatos admitidos, que será publicitada na 

página eletrónica desta ACSS, IP, bem como nos locais previstos no aviso de abertura do 

procedimento em causa após análise das candidaturas, os candidatos terão 

conhecimento de que foram admitidos à realização da prova de conhecimentos. 
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6. Em que locais será realizada a prova de ingresso? 

A prova de ingresso será realizada em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. Oportunamente será divulgada informação detalhada relativamente 

aos locais de realização das provas. 

7. Quando será realizada a prova de ingresso? 

A prova de ingresso realiza-se até ao final do 3.º trimestre de cada ano civil, sendo que 

em 2022 esta se encontra agendada para o dia 29 de setembro. 

8. Quando é que deverei candidatar-me à prova de ingresso? 

A candidatura à prova de ingresso decorre da admissão ao procedimento em causa, não 

havendo lugar a inscrição. 

9. Onde posso consultar as matérias relativas à prova de ingresso? 

As matérias da prova bem como os esclarecimentos adicionais sobre estas encontram-se 

disponíveis no site desta ACSS, IP. 

10. Durante a realização da prova, posso colocar alguma questão com ela relacionada? 

Não. O júri não pode prestar quaisquer esclarecimentos durante a realização da prova. 

11. Que material posso utilizar na PI? 

Os candidatos devem utilizar esferográfica transparente, de tinta de cor preta e do cartão 

de identificação.  

12. É permitido o uso de relógio de pulso? 

Tal como resulta do Regulamento da PI, aquando da realização da PI os candidatos serão 

informados, do tempo restante para a realização da PI, uma vez percorrida metade da 

duração da mesma e quinze minutos antes da sua conclusão, pelo que se considera 

desnecessário o recurso ao uso de relógios. 
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Sem prejuízo, caso o candidato queira fazer-se acompanhar de um relógio de pulso 

apenas poderá será permitida a utilização de relógio analógico (mecânico), estando, por 

conseguinte, proibido o recurso a relógios digitais qualquer que seja o seu modelo. 

13. Posso levar outro material para o local da prova? 

Os candidatos, por regra, 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 e a organização da PI não assume 

qualquer responsabilidade pela guarda, perda ou extravio dos objetos / elementos que 

cada candidato traga consigo. Este material não pode estar sobre a mesa onde se realiza 

a prova. 

14. Sou candidato/a diagnosticado/a com diabetes mellitus, posso levar os dispositivos 

médicos e respetiva terapêutica para controlo da glicemia, e elementos de apoio à correção 

de eventuais hipoglicemias? Caso ocorra uma situação de hipoglicemia, posso dispor de 

tempo adicional para realizar a parte da Prova em curso? 

Os candidatos com diabetes mellitus devem ser portadores de documento comprovativo 

da respetiva situação clínica e podem fazer-se acompanhar dos dispositivos médicos 

necessários e respetiva terapêutica para controlo da glicemia, bem como de pacote(s) de 

açúcar de uso individual, comercialmente embalado, ou similar, para correção de 

eventuais hipoglicemias. 

Caso, no decurso da prova, venha a ocorrer uma situação de hipoglicemia devem os 

candidatos avisar os vigilantes presentes da necessidade de procederem ao respetivo 

controlo.  

15. Posso tomar medicação no decurso da prova? 

Os candidatos que, por razões de saúde, necessitem de tomar medicação SOS no 

decurso da prova, podem fazer-se acompanhar dos medicamentos na sua embalagem 

original, fora da respetiva caixa. 
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Caso, no decurso da prova, venha a ocorrer uma situação que justifique a toma do 

medicamento, devem os candidatos avisar os vigilantes presentes da necessidade de 

procederem ao respetivo controlo.  

16. Posso usar prótese auditiva? 

Tal como referido para os candidatos com diabetes mellitus, os candidatos que, por razões 

de saúde, necessitem de usar prótese auditiva ou outros dispositivos devem fazer-se 

acompanhar de documento comprovativo da respetiva situação clínica e da necessidade 

do seu uso, sendo, à partida, autorizado o uso. 

17. Posso usar tampões auditivos? 

Não. Em casos de necessidade de comunicação em situações extraordinárias relativas à 

prova (p.e. avisos de segurança e emergência, comunicações de erros, etc.) as 

comunicações serão feitas por avisos sonoros, pelo é imperativo que os candidatos não 

tenham impedimentos a estes alertas.  

O uso de quaisquer outros elementos / objetos durante a Prova não é permitido. 

13. Como posso obter cópia/digitalização da minha folha de respostas referente à PI? 

O acesso à mesma será disponibilizado após a publicação da lista provisória de 

classificação obtida na Prova, sendo que deverá seguir todas as instruções que serão 

disponibilizadas na página eletrónica da ACSS, IP. 

 

 

 

 

(FAQ’ s atualizadas em 20/09/2022) 
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