
 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Despacho Presidente n.º 2017/35 

Vagas supranumerárias temporárias nos cursos de segundo ciclo e de pós-

licenciatura de especialização em enfermagem 

Considerando que um número significativo dos estudantes admitidos aos cursos de mestrado e de pós-

licenciatura de especialização em enfermagem, edição 2017/2018, já concluiu, nos termos do artigo 

10.º do Regulamento de creditação, todas as unidades curriculares (UC’s) do primeiro ano do curso ou 

mesmo de todo o curso; 

Considerando que esses estudantes se encontram a ocupar uma vaga que, concretizada a devida 

transferência interna de UC’s, se libertará; 

Considerando que existem cursos nos quais, atentando as situações referidas no parágrafo anterior, 

não existem, de momento, vagas disponíveis; 

Considerando a existência de candidatos suplentes em alguns desses cursos e a procura que se tem 

verificado em outros; 

Considerando, ainda, que o número total de estudantes a frequentar os cursos é inferior ao número 

total máximo estabelecido para esses cursos, 

Determina-se a criação das seguintes vagas supranumerárias temporárias aos cursos de mestrado e 

de pós-licenciatura de especialização em enfermagem (em número igual ao dos estudantes 

matriculados que estão em condições de, por transferência interna de UC’s, transitarem para o 

segundo ano / concluírem esse curso): 

Cursos Vagas supranumerárias 
temporárias 

MEMC 4 

CPLEEC 1 

CPLEEMC 14 

CPLEESMO 4 

CPLEESMP 2 

CPLEER 17 

CPLEESIP 1 
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Os SAAE deverão proceder conforme o disposto nos números 22 e 23 dos Editais de abertura de 

candidaturas aos cursos de mestrado e aos CPLEE’s, ambos de 25 de maio. 

Esgotados os candidatos colocados (suplentes), as vagas disponíveis deverão ser comunicadas nos 

termos do n.º 3 do Despacho da 2.ª fase de candidaturas aos cursos de mestrado e aos CPLEE’s, de 10 

de julho. 

As vagas supranumerárias temporárias vão-se extinguindo à medida que os candidatos que ocupem 

as vagas abertas pelos Editais de 25 de maio as forem libertando. Assim, no final deste processo, para 

cada um dos cursos, o número de vagas ocupadas por estudantes inscritos e a frequentar as atividades 

letivas não poderá ser superior ao que consta nos referidos editais.  

A administradora monitoriza as matrículas e inscrições, bem como as vagas não ocupadas, procedendo 

às necessárias atualizações no sítio da ESEP na Internet. 

Aos SAAE para conhecimento e ao SS para divulgação. 

 

Porto e ESEP, 20 de julho de 2017 

 

O Presidente,  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


