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Despacho Presidente n.º 2018/31 

CRIAÇÃO DE VAGAS SUPRANUMERÁRIAS TEMPORÁRIAS E ABERTURA DA 2.ª FASE DE 

CANDIDATURAS AOS CURSOS DE SEGUNDO CICLO DE ESTUDOS E DE PÓS-LICENCIATURA 

DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

EDIÇÃO 2018/2019 

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

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

referidos cursos, colocadas a concurso pelos respetivos Editais de 24 de abril de 2018; 

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

licenciatura de especialização em enfermagem, edição 2018/2019, 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 de 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); 

− A abertura de uma 2.ª fase de candidaturas, 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 2018/26, 

de 24 de abril, e do n.º 24 do Despacho do Presidente n.º 2018/27, de 24 de abril, às vagas nos 
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seguintes cursos: 

 

 

1) 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 24 de abril.  

2) Esgotados os candidatos colocados (suplentes), as vagas disponíveis poderão ser utilizadas pelos 

candidatos da 2.ª fase. 

3) A intenção de candidatura às vagas referidas será efetuada, exclusivamente, através do 

preenchimento e da submissão online do formulário eletrónico disponível no site da ESEP 

(http://www.esenf.pt/), a partir do dia 18 de junho, às 12 horas; 

Cursos Vagas 

Vagas 

supranumerárias 

temporárias 

MESMO 

Mestrado em enfermagem de saúde materna e obstetrícia 
0 3 

MESIP 

Mestrado em enfermagem de saúde infantil e pediatria 
20 0 

MESMP  

Mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiatria 
11 0 

MEC 

Mestrado em enfermagem comunitária 
18 0 

MEMC 

Mestrado em enfermagem médico-cirúrgica 
0 1 

MER 

Mestrado em enfermagem de reabilitação 
14 0 

MDCSE 

Mestrado em direção e chefia dos serviços em enfermagem 
12 0 

MSCE 

Mestrado em supervisão clinica em enfermagem 
20 0 

CPLEEC 

Curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem 

comunitária 

8 0 

CPLEESIP  

Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde 

infantil e pediatria 

16 0 

CPLEESMP 

Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde 

mental e psiquiatria 

0 4 

CPLEESMO 

Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde 

materna e obstetrícia 

0 4 

CPLEEMC 

Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem médico-

cirúrgica 

0 2 

CPLEER 

Curso pós-licenciatura de especialização em enfermagem de 

reabilitação 

5 2 
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4) A admissão das candidaturas será apreciada e decidida, caso a caso, pela ordem de registo, até ao 

total preenchimento das vagas existentes; 

a) Todas as intenções de matrícula registadas mantêm-se em lista de espera até que o processo 

de 2.ª fase matrícula seja declarado como terminado. 

5) Os serviços, pela ordem de receção da intenção de candidatura, notificarão os interessados para, 

no prazo de 5 dias úteis, efetivarem a candidatura, a matrícula e a inscrição; 

i) Pela efetivação da candidatura os estudantes deverão efetuar o pagamento de € 50,00 (a 

acrescer ao valor da primeira prestação de propina); 

ii) Os candidatos que já tenham apresentado candidatura na 1.ª fase do concurso: 

(1) Ficam isentos do pagamento da taxa de candidatura na 2.ª fase, se se candidatarem 

ao mesmo curso; 

(2) Pagam, apenas, a taxa de 20,00 €, se se candidatarem a curso diferente daquele(s) a 

que se candidataram na 1.ª fase. 

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

no site da ESEP, semanalmente, à segunda-feira, a partir do dia 25 de junho, mantendo-se em lista 

de espera as intenções de candidatura já apresentadas e que ainda não tenham sido notificadas 

para a efetivação da candidatura. 

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

 

Porto e ESEP, 15 de junho de 2018 

 

 

O Presidente, 

 
(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 


