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Despacho Presidente n.º 2019/15 

REDUÇÃO NOS EMOLUMENTOS DAS PROVAS DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 

ENFERMAGEM PARA OS DOCENTES CONVIDADOS 

Considerando a necessidade de atingir os ratios de qualificação do corpo docente previstos 

no artigo 49.º do Regime jurídico das instituições de ensino superior (RJIES), aprovado pela Lei 

n.º 62/2007, de 10 de setembro, que impõe como requisitos de composição do corpo docente 

das instituições de ensino superior politécnico:  

a) Preencher, para cada ciclo de estudos, os requisitos fixados, em lei especial, para a sua 

acreditação; 

b) Dispor, no conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade docente 

ou de investigação, a qualquer título, na instituição, no mínimo de um detentor do 

título de especialista ou do grau de doutor por cada 30 estudantes;  

c) No conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade docente ou de 

investigação, a qualquer título, na instituição, pelo menos 15% devem ser doutores em 

regime de tempo integral e, para além destes, pelo menos 35% devem ser detentores 

do título de especialista, os quais poderão igualmente ser detentores do grau de 

doutor; 

Considerando a necessidade de dotar a ESEP de um corpo docente que cumpra os requisitos 

definidos no Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, aprovado pela Decreto-

Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na versão da republicação do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 

de agosto, para a acreditação dos seus ciclos de estudos, nomeadamente os previstos no n.º 

6 do artigo 6.º e do n.º 6 do artigo 16.º, para os ciclos de estudos conducentes ao grau de 

licenciado e de mestrado, respetivamente, que determinam que o corpo docente é 

“Especializado quando um mínimo de 50% do corpo docente total é constituído por 
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especialistas de reconhecida experiência e competência profissional na área ou áreas de 

formação fundamentais do ciclo de estudos ou por doutores especializados nessa área ou 

áreas.” 

Conforme deliberação do Conselho de gestão do dia 26 de fevereiro p.p., ao abrigo da 

competência prevista no n.º 2 do artigo 35.º dos Estatutos da ESEP; 

Aprova-se: 

Uma redução de 80% do valor previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento de 

atribuição do título de especialista da ESEP, aplicável aos enfermeiros que exerçam funções 

na ESEP como docentes convidados, a tempo parcial, com contrato de trabalho em funções 

públicas a termo certo, e que submetam o requerimento para a realização das provas para 

atribuição do título de especialista em Enfermagem até final de maio de 2019. 

 

Para publicação no site e notificação aos potenciais interessados. 

 

 

Porto e ESEP, 26 de fevereiro de 2019 

 

 

O Presidente, 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 

 

 

 


