
 
EXAME DE ACESSO 2021/2022 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE ACESSO 

Em conformidade com os números 1, 2, 3 e 4 do ARTIGO 8º do REGULAMENTO GERAL DE ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 5/19, de 08 de Janeiro: 

1. As inscrições têm carácter presencial, sem prejuízo de haver pré-inscrição, por via electrónica, sendo exigida 

a confirmação presencial dos documentos originais pelo candidato, antes da data limite das inscrições 

estabelecida pelo Calendário Académico. 

2. O processo de inscrição dos candidatos ao acesso ao Ensino Superior deve ser constituído pelos seguintes 

documentos: 

a) Bilhete de Identidade, para os cidadãos nacionais e passaporte ou cartão de residente, para os 

estrangeiros, acompanhado de uma fotocópia que deve ficar arquivada, depois de conferida com o 

original; 

b) Original do certificado do segundo ciclo do ensino secundário ou equivalente, com notas discriminadas 

em todas as disciplinas e anos, acompanhado de uma fotocópia que fica arquivada depois de conferida 

com o original; 

c) Fotocópia de certificado da situação militar regularizada, para os candidatos em idade militar; 

d) Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

e) Uma fotografia tipo passe; 

3. Para os candidatos na condição de antigos combatentes e deficientes de guerra e de seus respectivos 

descendentes até ao 1º grau e os descendentes de combatentes tombados ou perecidos até ao 1º grau, em 

cumprimento do nº 2 do Artigo 20º do REGULAMENTO GERAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR,  além dos 

documentos acima referidos, devem apresentar: 

a) Fotocópia do cartão de identificação; 

b) Declaração emitida pelos serviços competentes dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra da 

localidade onde o beneficiário está recenseado e controlado. 

4. No acto da inscrição:   

a) O candidato deve apresentar o comprovativo de pagamento de 5.000,00 AKZ, (CINCO MIL KWANZAS) 

para cada uma das opções em que se inscreve, obtido nos seguintes bancos: 

COORDENADAS BANCÁRIAS DESCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
Banco: BFA; 
Titular da Conta: Universidade Mandume Ya Ndemufayo; 
Conta bancária nº: 68325407/30/01; 
IBAN: A006.0006.0000.6832.5407.3018.0; 

Para os candidatos aos cursos ministrados nas 
Faculdades de Direito, de Economia, de Medicina e no 
Instituto Politécnico da Huila  

Banco: BAI; 
Titular da Conta: Instituto Politécnico de Ondjiva; 
Conta bancária nº: 15006745410.001; 
IBAN: AO06.0040.0000.5006.7454.1014.4; 

Para os candidatos aos cursos ministrados no Instituto 
Politécnico de Ondjiva, no Cunene. 

 

b) É emitido um recibo em nome do candidato, devidamente assinado, cuja apresentação é obrigatória no 

momento da realização do exame; 

c) O candidato recebe um número de identificação que é válido para todo o processo. 


