
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Página 1 de 2 

 

Despacho Presidente n.º 2015/22 

2.ª FASE DE CANDIDATURAS AOS CURSOS DE SEGUNDO CICLO DE ESTUDOS E DE PÓS-

LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 

EDIÇÃO 2015/2016 

Encerrado o prazo de candidaturas aos cursos de segundo ciclo e de pós-licenciatura de especialização 

em enfermagem da ESEP, verifica-se o não preenchimento da totalidade das vagas de alguns dos 

referidos cursos colocadas a concurso pelos respetivos Editais de 11 de maio de 2015; 

Apesar de ainda não ter decorrido o prazo de matrícula e inscrição nos referidos cursos, tendo sido 

publicitadas pelos júris as listas com os resultados dos respetivos concursos, é já possível determinar 

qual o número de vagas sem candidatos, número que poderá ser revisto e atualizado de acordo com 

o decurso dos processos de matrícula e inscrição. 

Assim, e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º do Regulamento do segundo ciclo de estudos, 

do n.º 24 do Despacho do Presidente n.º 2015/14, de 4 de maio e do n.º 24 do Despacho do Presidente 

n.º 2015/15, de 4 de maio, determina-se a abertura de uma 2.ª fase de candidaturas a vagas dos 

seguintes cursos: 

  
Cursos Vagas 

MESMO 
Mestrado em enfermagem de saúde materna e obstetrícia 

3 

MESIP 
Mestrado em enfermagem de saúde infantil e pediatria 

12 

MESMP  
Mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiatria 

15 

MEC 
Mestrado em enfermagem comunitária 

11 

MEMC 
Mestrado em enfermagem médico-cirúrgica 

8 

MER 
Mestrado em enfermagem de reabilitação 

5 

MDCSE 
Mestrado em direção e chefia dos serviços em enfermagem 

7 

MSCE  
Mestrado e curso de especialização em supervisão clínica em 
enfermagem 

18 
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1) A candidatura às vagas referidas deverá ser apresentada, a partir do dia 11 de junho, junto dos 

Serviços Académicos e de Apoio ao Estudante (SAAE), sitos na Rua Dr. António Bernardino de 

Almeida, 4220-072 Porto, em formulário próprio (disponível em http://esenf.pt/pt/uteis/servicos-

academicos/modelos/), instruída dos mesmos documentos e preenchendo os mesmos requisitos 

previstos nos respetivos Editais de abertura de candidaturas, de 11 de maio. 

2) A admissão das candidaturas será apreciada e decidida, caso a caso, pela ordem de entrada nos 

SAAE, até ao total preenchimento das vagas existentes. 

3) A revisão e a atualização do número de vagas disponíveis para cada um dos cursos será publicitada 

no site da ESEP, semanalmente, à sexta-feira, a partir do dia 19 de junho. 

4) Os candidatos que já tenham apresentado candidatura na 1.ª fase do concurso, ficam dispensados 

do pagamento da taxa de candidatura na 2.ª fase. 

5) Aos SAAE para conhecimento e aos SS para divulgação. 

 

Porto e ESEP, 9 de junho de 2015 

 

O Presidente, 

                             

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 

CPLEEC 
Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem comunitária 

14 

CPLEESIP  
Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde 
infantil e pediatria 

2 

CPLEER 
Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de reabilitação 

4 

CPLEESMP 
Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde 
mental e psiquiatria 

4 

CPLEESMO 
Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de de saúde 
materna e obstetrícia 

7 

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

0 
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