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Despacho Presidente n.º 2014/29 

2.ª FASE DO CONCURSO AO ABRIGO DOS REGIMES DE REINGRESSO, MUDANÇA DE CURSO 

E TRANSFERÊNCIA  

Considerando o não preenchimento da totalidade das vagas colocadas a concurso ao abrigo dos 

regimes de mudança de curso e transferência, aprovado pelo Despacho n.º 2014/17, de 12 de maio, e 

aberto pelo Edital de 19 de maio de 2014; 

Nos termos da Portaria n.º 401/2007, de 5 de abril, alterada pela Portaria n.º 232-A/2013, de 22 de 

julho, determina-se a abertura de uma 2.ª fase do concurso para a candidatura à matrícula e inscrição 

no Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), no ano letivo 2014/2015, ao abrigo dos regimes de 

reingresso, mudança de curso e transferência, nos seguintes termos: 

1) As vagas colocadas a concurso nesta 2.ª fase são as sobrantes do concurso aberto pelo Edital, de 

19 de maio: 

a)  8 (oito) vagas para transferências; 

b) 8 (oito) vagas para mudanças de curso;  

c) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 401/2007, de 5 de abril, alterada pela Portaria 

n.º 232-A/2013, de 22 de julho, o reingresso não está sujeito a limitações quantitativas. 

2) As vagas sobrantes no contingente de mudança de curso ou no contingente de transferência 

serão utilizadas no outro contingente. 

3) A candidatura deve ser apresentada, exclusivamente, através do preenchimento e da submissão 

online do formulário eletrónico disponível no sítio da Internet da ESEP (http://www.esenf.pt/), 

instruído dos seguintes documentos em formato digital:  

a) Documento de identificação civil;  

b) Documento, atualizado, comprovativo do ano letivo de ingresso no ensino superior e da 

última inscrição efetuada; 

c) Documento comprovativo das unidades curriculares realizadas no curso da última inscrição 

com a indicação do número de ECTS e respetiva classificação (nos cursos não adequados 

poderá ser indicado o número de horas curriculares em alternativa ao número de ECTS); 

d) Nota biográfica de acesso ao ensino superior onde conste, de acordo com o aplicável: 

i) Certidão de um curso do ensino secundário (12 anos de escolaridade) ou de habilitação 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13901/0000200003.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13901/0000200003.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13901/0000200003.pdf
http://www.esenf.pt/
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legalmente equivalente ou do 10.º/11.º e do 12.º ano de escolaridade, com a respetiva 

classificação final;  

ii) Documento comprovativo das classificações nos exames nacionais/provas específicas 

(Ficha ENES) de um dos seguintes conjuntos: Biologia e Geologia - OU - Biologia e 

Geologia e Física e Química - OU - Biologia e Geologia e Matemática A (o ano da 

conclusão das provas não condiciona a aceitação das mesmas para efeitos da candidatura 

ao presente concurso); 

e) Documento comprovativo da satisfação do pré-requisito do Grupo B, nos termos do anexo I 

da Deliberação n.º 598/2014, de 6 de fevereiro, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino 

Superior (a entregar apenas no momento da matrícula/inscrição); 

f) No caso dos estudantes oriundos de sistemas de ensino superior estrangeiros, para além dos 

documentos a que se referem as alíneas anteriores, documentos que permitam atestar que: 

i) O candidato esteja ou tenha estado inscrito num curso de nível superior no respetivo país 

de origem (declaração emitida pelo NARIC); 

ii) O curso a que se refere a alínea anterior seja, indubitavelmente, na área de 

“Enfermagem” (apenas para os candidatos ao contingente de transferência). 

4) Em caso de dúvida, o júri poderá solicitar a apresentação dos originais dos documentos referidos 

no número anterior. 

5) A lista com o resultado final do concurso (candidatos colocados, não colocados e excluídos) será 

publicitada nos locais de estilo e no sítio da Internet da ESEP. 

6) Os candidatos colocados devem proceder à matrícula e inscrição no CLE, presencialmente nos 

serviços académicos e de apoio ao estudante (SAAE) da ESEP, nos prazos fixados, sob pena de, ao 

não o fazerem, perderem o direito à colocação. 

7) A candidatura está sujeita ao pagamento de emolumentos no valor de 50€.  

8) A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente edital, nomeadamente os critérios 

de seriação, será aplicado o Regulamento dos regimes de reingresso, mudança de curso e 

transferência da ESEP. 

9) É fixado o seguinte calendário: 

a) Entrega do requerimento de candidatura: até 15 de julho de 2014; 

b) Afixação do edital que torna públicas as decisões sobre as candidaturas: até 22 de julho  de                                                                                                                                                                   

2014;  

c) Apresentação de reclamações: de 22 a 25 de julho de 2014; 

d) Pedido de creditação de unidades curriculares: até 10 dias úteis após a afixação do edital 

referido na alínea b) ou do edital que torne pública a decisão sobre as reclamações; 
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e) Matrícula e inscrição: de 28 de julho a 1 de agosto de 2014. 

10) São nomeados para o júri de seriação dos candidatos, os professores nomeados para a 1.ª fase 

do concurso: 

Membros efetivos: 

 Alda Rosa Barbosa Mendes, que preside; 

 Carlos Alberto da Cruz Sequeira;  

 Bárbara Luísa Cardoso de Almeida Leitão; 

Membros suplentes: 

 Luísa Maria da Costa Andrade; 

 José Miguel dos Santos Castro Padilha 

 
11) Os SAAE deverão preparar Edital com a informação necessária aos interessados, para divulgação.  

Porto e ESEP, 23 de junho de 2014 

O Presidente, 

                             

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 


