
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

Despacho Presidente n.º 2019/21 

CALENDARIZAÇÃO DE PROVAS, CANDIDATURAS E CONCURSOS 

 

Considerando a necessidade de desenvolver medidas de planeamento estratégico para a ESEP e dando 

resposta à deliberação do Conselho de Gestão que, nas suas reuniões de 2 e 9 de abril de 2019, definiu 

as datas das provas, candidaturas e concursos para 2019, aprovo a seguinte calendarização global das 

provas, candidaturas e concursos a decorrer na ESEP para o ano letivo 2019/2020: 

 
INSCRIÇÕES NAS PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A AVALIAR A CAPACIDADE PARA A 
FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 
 

Inscrição nas provas de avaliação da capacidade – de 15 a 26 abril 2019 

Divulgação dos inscritos e dos locais de realização das provas: até 3 de maio de 2019 

Realização das provas P1 e P2 previstas no Regulamento: até 24 de maio de 2019 

Realização das entrevistas: até 7 de junho de 2019 

Afixação dos resultados: até 19 de junho de 2019 

 

ABERTURA DE CANDIDATURAS À BOLSA DE RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES CONVIDADOS 
 

Submissão: de 6 a 17 de maio de 2019 

Afixação da lista com os candidatos admitidos e não admitidos: até 31 de maio de 2019 

 

ABERTURA DE CANDIDATURAS AOS CURSOS DE SEGUNDO CICLO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM 
 

‒ Mestrado em enfermagem comunitária 

‒ Mestrado em enfermagem médico-cirúrgica 

‒ Mestrado em enfermagem de reabilitação 

‒ Mestrado em enfermagem de saúde infantil e pediátrica 

‒ Mestrado em enfermagem de saúde materna e obstétrica 

‒ Mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

‒ Mestrado em direção e chefia dos serviços em enfermagem 

‒ Mestrado em supervisão clínica em enfermagem 
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1.ª fase 

Candidaturas: de 2 a 15 de maio de 2019 

Processo de seleção, seriação e afixação dos resultados: de 20 de maio a 31 de maio de 2019 

Apresentação de reclamações: até 7 de junho de 2019 

Matrícula e inscrição: de 11 a 19 de junho de 2019 

2.ª fase 

Candidaturas 2.ª fase: de 25 junho a 5 julho 2019 

Processo de seleção, seriação e afixação dos resultados: de 10 a 19 de julho de 2019 

Apresentação de reclamações: até 26 de julho de 2019 

Matrícula e inscrição: de 29 de julho a 2 agosto de 2019 

3.ª fase 

de 26 de agosto a 6 setembro de 2019 

 

ABERTURA DE CANDIDATURAS AOS CURSOS DE PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

‒ Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem comunitária 

‒ Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem médico-cirúrgica 

‒ Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem de reabilitação 

‒ Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde infantil e pediátrica 

‒ Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica 

‒ Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica 

 
1.ª fase 

Candidaturas: de 2 a 15 de maio de 2019 

Processo de seleção, seriação e afixação dos resultados: de 20 de maio a 31 de maio de 2019 

Apresentação de reclamações: até 7 de junho de 2019 

Matrícula e inscrição: de 11 a 19 de junho de 2019 

2.ª fase 

Candidaturas 2.ª fase: de 25 junho a 5 julho 2019 

Processo de seleção, seriação e afixação dos resultados: de 10 a 19 de julho de 2019 

Apresentação de reclamações: até 26 de julho de 2019 

Matrícula e inscrição: de 29 de julho a 2 agosto de 2019 

3.ª fase 

de 26 de agosto a 6 setembro de 2019 
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ABERTURA DE MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

‒ Curso de Pós-graduação em Sistemas de Informação em Enfermagem (CPGSIE) 

‒ Curso de Pós-graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem (CPGSCE) 

‒ Curso de pós-graduação em Gestão dos Serviços de Enfermagem (CPGGSE) 

1.ª fase 

Candidaturas: de 2 a 15 de maio de 2019 

Matrícula e inscrição: de 11 a 19 de junho de 2019 

2.ª fase 

Candidaturas 2.ª fase: de 25 junho a 5 julho 2019 

Matrícula e inscrição: de 29 de julho a 2 agosto de 2019 

 

CONCURSO AO ABRIGO DOS REGIMES DE REINGRESSO E MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO 
 

Candidatura: de 21 a 28 de junho de 2019 

Decisões sobre as candidaturas: de 3 a 19 de julho de 2019 

Audiência de interessados: até 29 de julho de 2019 

Matrícula e inscrição: de 26 a 30 de agosto de 2019 

 
ABERTURA DO CONCURSO ESPECIAL DE ACESSO E INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM 
ENFERMAGEM 
 

Candidatura: de 21 a 28 de junho de 2019 

Decisões sobre as candidaturas: de 3 até 19 de julho de 2019 

Matrícula e inscrição: de 26 a 30 de agosto de 2019 

 
MATRÍCULA, RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 
 

Inscrição e renovação da matrícula: de 25 a 31 de julho de 2019 

Plataforma de alocações e permutas de locais de estágio: de 23 a 31 de agosto de 2019 

Plataforma de permuta de horários do 2.º ano: de 1 a 31 de agosto de 2019 

 

MATRÍCULA, RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO NOS CURSOS DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

Inscrição e renovação da matrícula: de 25 a 31 de julho de 2019 

 

A Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) informa que, em principio, esta será a última edição 

dos cursos de pós-licenciatura, assim como dos cursos de mestrado, de cariz clínico, no formato atual. 

A ESEP, apostando no desenvolvimento do conhecimento formal em Enfermagem e respondendo ao 

novo regulamento de atribuição do título de enfermeiro especialista da OE (Regulamento nº 
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392/2018), está a preparar novos cursos de pós-graduação e de mestrado de cariz clínico, que irá 

submeter para aprovação nos prazos definidos nos dispositivos legais e regulamentares em vigor. 

Os novos cursos de mestrado de cariz clínico referidos no parágrafo anterior, uma vez aprovados, irão 

entrar em funcionamento em 2020, eventualmente, ainda, durante o segundo semestre do ano letivo 

2019/2020. 

Confirmando-se a abertura de novos cursos de mestrado de cariz clínico referidos anteriormente, a 

ESEP colocará à disposição dos estudantes um modelo de transição dos atuais cursos de mestrado de 

cariz clínico para os novos cursos. 

 

Para conhecimento de toda a comunidade escolar. 

Ao GDIAP, aos SAAE e ao CIT para os devidos efeitos. 

 

Porto e ESEP, 11 de abril de 2019 

 
 

O Presidente, 

 
(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 


