
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Despacho Presidente n.º 2010

Definição de competências 

Professora Doutora

 

Nos termos do disposto no artigo 32.º

Porto, homologados pelo Despacho Normativo n.º 

Ensino Superior, publicado no Diário da República n.º 

1 – Delego no membro do Conselho de Gestão:

Professora Doutora Célia Samarina Vilaça de Brito Santos

Enfermagem do Porto: 

 

a) No âmbito da competência estabelecida na 

ESEP, competência para superintender na direcção e na gestão das actividades do 

GAEIVA; 

b) No âmbito da competência estabelecida na 

ESEP, competência para aprovar os valores máximos de novas admissões, bem co

número máximo de estudantes que pode

em funcionamento na ESEP;

c) No âmbito da competência estabelecida na 

ESEP, competência para fixar as vagas para os cu

prazos e as normas de candidatura;

d) No âmbito da competência estabelecida na 

ESEP, competência para nomear os membros do júri para as provas de dissertação, do 

trabalho de projecto ou do relatório de estágio;

e) No âmbito da competência estabelecida na 

ESEP, competência para 

assegurar a sua realização nos termos

respectivos resultados

f) Competência para aprovar o orçamento e contas de actividades

científica; 

g) No âmbito da competência estabelecida na alínea n) do n.º 

ESEP, competência para aprovar medidas de inserção dos diplomados no mundo do trabalho.

 

 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Despacho Presidente n.º 2010/67 

Definição de competências da Vice-Presidente 

Professora Doutora Célia Samarina Vilaça de Brito Santos

termos do disposto no artigo 32.º, n.º 2, dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto, homologados pelo Despacho Normativo n.º 26/209, do Ministro da Ciência, Tec

publicado no Diário da República n.º 136, 2.ª série, de 16 de 

o do Conselho de Gestão: 

Célia Samarina Vilaça de Brito Santos, Vice-Presidente

o âmbito da competência estabelecida na alínea u) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para superintender na direcção e na gestão das actividades do 

âmbito da competência estabelecida na alínea c) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para aprovar os valores máximos de novas admissões, bem co

número máximo de estudantes que podem estar inscritos, em cada ano lectivo, nos cursos 

em funcionamento na ESEP; 

âmbito da competência estabelecida na alínea e) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para fixar as vagas para os cursos a funcionar na ESEP e estabelecer os 

prazos e as normas de candidatura; 

âmbito da competência estabelecida na alínea f) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para nomear os membros do júri para as provas de dissertação, do 

ho de projecto ou do relatório de estágio; 

âmbito da competência estabelecida na alínea aj) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para criar as condições necessárias para a auto

assegurar a sua realização nos termos previstos na lei e proceder à divulgação dos 

respectivos resultados; 

ompetência para aprovar o orçamento e contas de actividades

No âmbito da competência estabelecida na alínea n) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

ESEP, competência para aprovar medidas de inserção dos diplomados no mundo do trabalho.

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

 

 

Vilaça de Brito Santos 

dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do 

, do Ministro da Ciência, Tecnologia e 

de Julho de 2009: 

Presidente da Escola Superior de 

línea u) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para superintender na direcção e na gestão das actividades do SAAE e 

línea c) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para aprovar os valores máximos de novas admissões, bem como o 

, em cada ano lectivo, nos cursos 

línea e) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

rsos a funcionar na ESEP e estabelecer os 

línea f) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

competência para nomear os membros do júri para as provas de dissertação, do 

) do n.º 2 do artigo 31 dos Estatutos da 

as para a auto-avaliação da ESEP, 

previstos na lei e proceder à divulgação dos 

ompetência para aprovar o orçamento e contas de actividades/eventos de natureza 

artigo 31 dos Estatutos da 

ESEP, competência para aprovar medidas de inserção dos diplomados no mundo do trabalho. 



/TT 

Ao CGR – Recursos Humanos para os devidos efeitos. 

Para conhecimento da comunidade escolar. 

 

Porto e ESEP, 16 de Dezembro de 2010 

                 O Presidente,  

               
     (Paulo José Parente Gonçalves) 


