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Despacho Presidente n.º 2016/27 

APRESENTAÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL NA 2.ª FASE DE CANDIDATURAS AOS CURSOS  

Considerando que na segunda fase de candidaturas aos cursos de mestrado e de pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem, a matrícula no curso e a inscrição nas unidades curriculares que 

integram os respetivos planos de estudos decorrem imediatamente a seguir à apresentação da 

candidatura;  

Determina-se que em relação à apresentação da cédula profissional, na segunda fase de candidaturas 

aos cursos de mestrado e de pós-licenciatura de especialização em enfermagem, o disposto nos 

respetivos Editais de abertura, publicados em 4 de maio, deverá ser aplicado com as seguintes 

especificidades: 

I. Para os cursos: MESIP, MEMC, MESMP, MESMO, MER e MEC, a cédula profissional (documento 

previsto na alínea c) do n.º 3 do edital) poderá ser, provisoriamente, substituída por documento 

emitido pela Ordem dos Enfermeiros que comprove que o respetivo titular apresentou o pedido 

de atribuição do título de enfermeiro / inscrição na OE e se encontra a aguardar resposta ao 

mesmo. Neste caso,  

a. A matrícula no curso é realizada a título condicional, até à apresentação da cédula 

profissional, emitida pela Ordem dos Enfermeiros; 

b. Na matrícula, apenas será admitida a modalidade de frequência do curso a tempo parcial, 

não podendo o candidato inscrever-se em unidades curriculares que integrem períodos de 

ensino clínico / estágio, até à apresentação da cédula profissional;  

i. Para este efeito, não é aplicável o limite mínimo de ECTS previsto na alínea a) do n.º 

29 do Edital de abertura de candidaturas aos cursos de segundo ciclo de estudos em 

enfermagem, de 4 de maio. 

c. O candidato entrega um documento, por si subscrito, em que declara ser do seu 

conhecimento: a matrícula condicional no curso, a inadmissibilidade de inscrição em 

unidades curriculares que integrem períodos de ensino clínico / estágio e a possibilidade de 

anulação da matrícula, com perda dos valores pagos, caso não entregue a cédula 

profissional até ao final do ano letivo; 
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d. Caso o candidato apresente a cédula profissional até 31 de dezembro, pode solicitar a 

alteração da modalidade de frequência para tempo inteiro, com acerto do valor da propina, 

sem o pagamento de taxas por realização de ato fora de prazo. 

II. Para os MESCE e MDCSE (que não integram, nos respetivos planos de estudos, unidades 

curriculares de ensino clínico / estágio) não é obrigatória a apresentação da cédula profissional, 

emitida pela Ordem dos Enfermeiros. 

III. Para os CPLEE’s, a candidatura, e consequente matrícula, só poderá ser aceite com a 

apresentação da cédula profissional, emitida pela Ordem dos Enfermeiros, válida para 2016. 

Ao GDIAP para divulgar e aos SAAE para conhecimento e devidos efeitos 

Porto e ESEP, 13 de junho de 2016 

 

 

O Presidente 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 


