
 

 

A CANDIDATURA FOI SUBMETIDA COM SUCESSO. QUAL É O PRÓXIMO PASSO? 

 

Depois da submissão da candidatura terá de aguardar que encerre o período de candidaturas. 

Dependendo da altura em que submeter a candidatura poderá ter de aguardar mais ou menos tempo. Depois 

de encerradas as candidaturas os dados de todos os candidatos serão processados e as listas de convocatórias 

publicadas até 48h úteis antes do dia da primeira prova (pode acontecer que sejam publicadas antes). 

Para se guiar, pode consultar as datas previstas para a realização das provas para os diferentes instrumentos 

que serão publicados no site da escola. 

Para os alunos candidatos ao Curso Iniciação e Básico que não sabem tocar, são obrigatórias as provas de 

Instrumento e de Iniciação/Formação Musical, pode consultar o modo de ser avaliado em  

Admissões 23/24»Conteúdos das provas de admissão e o regulamento de acesso presente neste manual. 

 

Enganei-me no preenchimento no último separador. O que faço agora? 

Deve clicar numa das cruzes pretas que se apresentam na zona inferior do último ecrã para proceder 

novamente ao preenchimento do último separador. 

 

 

 

Vou ser contactado pela escola? 

Não, devido ao elevado número de candidatos não é possível contactar individualmente cada um dos 

candidatos, por esse motivo têm de ficar atentos ao site da escola e consultar o calendário das provas e as 

listas de convocatória. 

 

Como são publicadas as listas de convocatórias? 

As convocatórias para as provas de instrumento são Publicadas no separador Admissões 23/24»Convocatórias 

Sede ou Admissões 23/24»Convocatórias Pólos com a indicação do nome do aluno, instrumento, hora e data 

da prova. Os alunos devem apresentar-se na escola, 10 minutos antes da hora das provas.  

 

Depois da prova de instrumento o que devo esperar? 
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Entre a última prova de Instrumento de cada curso e a publicação das convocatórias para a prova de 

Iniciação/Formação Musical decorre o prazo máximo de uma semana. 

Entre as provas de instrumento e as provas de Iniciação/Formação Musical serão publicados os resultados de 

instrumento onde estará indicado se o aluno Faz ou não prova de FM. 

 

Onde são publicados os resultados? 

Todos os resultados (instrumento, candidatos APTOS e de candidatos ADMITIDOS) são publicados em 

Admissões 23/24»Resultados Sede ou Admissões 23/24»Resultados Pólos conforme o local para onde efetuou 

a candidatura. 

 

O meu educando foi considerado APTO. E agora? 

Estar APTO não significa estar admitido. Significa que os valores obtidos pelo aluno permitem que seja 

considerado à admissão à escola. Tem de aguardar pela publicação dos resultados finais (Listas de Candidatos 

ADMITIDOS), que serão publicados em Admissões 23/24»Resultados Sede ou Admissões 23/24»Resultados 

Pólos. 

 

O que significam as designações que aparecem nas pautas de resultados? 

Faz FM – o aluno vai ser convocado para a prova de Formação Musical (tem de consultar a 

convocatória para Prova de Iniciação/Formação Musical 

APTO 1.ª P – Apto 1.ª Prioridade, para alunos que sabem tocar o instrumento  

APTO 2.ª P – Apto 2.ª Prioridade, para alunos que NÃO sabem tocar o instrumento, ou que sabem tocar mas 

tiveram menos de 70% na prova de instrumento. 

ADMITIDO – o aluno foi admitido à EAMCN e pode ser matriculado. 

NÃO ADMITIDO – o aluno faltou a alguma prova ou não teve nota suficiente para ser admitido 

Lista de Espera – o aluno ainda não foi admitido na EAMCN por isso não pode efetuar matrícula. Os alunos em 

lista de espera podem ser chamados até ao último dia útil do ano civil (31 de Dezembro) 

Lista de Espera 2.ª chamada – o aluno teve <50% a instrumento e >70% a Iniciação/Formação Musical, não são 

selecionados nesta 1.ª fase mas podem prestar provas em Setembro para outros instrumentos caso existam 

vagas, devem ficar atentos ao site da escola. 

 

O meu educando foi ADMITIDO à EAMCN. O que fazer agora? 

À data da publicação deste manual ainda não são conhecidos os períodos de matrícula. Os próximos passos 

serão publicados noutro manual que ficará disponível no site da escola www.emcn.edu.pt 
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