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  Despacho Presidente n.º 2021/53 

ABERTURA DE TERCEIRA FASE DE CANDIDATURAS  

AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Curso de Pós-graduação em Enfermagem do Trabalho (CPGET) 

Curso de Pós-Graduação em Estomaterapia (CPGE) 

Curso de Pós-Graduação em Sistemas de Informação em Enfermagem (CPGSIE) 

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

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

 

Encerrado o prazo de matrícula e inscrição nos cursos de pós-graduação, adiante apenas 

designados “cursos”, verifica-se o não preenchimento da totalidade das vagas, em alguns dos 

referidos cursos, abertas pelos respetivos Editais de 26 de maio e 9 de agosto de 2021; 

Considerando que o número total de estudantes a frequentar os cursos é inferior ao número total 

máximo estabelecido para esses cursos; 

Determina-se a abertura de uma 3.ª fase de candidaturas, às vagas nos seguintes cursos: 

Curso Vagas 

Curso de Pós-graduação em Enfermagem do Trabalho (CPGET) 8 

Curso de Pós-Graduação em Estomaterapia (CPGE) 9 

Curso de Pós-Graduação em Sistemas de Informação em Enfermagem (CPGSIE) 14 

Curso de pós-graduação em Gestão dos Serviços de Enfermagem (CPGGSE) 0 

Curso de Pós-graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem (CPGSCE) 7 

1) Com exceção dos prazos e do número de vagas, mantêm-se em vigor todas as restantes 

disposições do Edital de abertura de candidaturas aos cursos de pós-graduação, de 26 de maio, 

nomeadamente, sobre a forma de apresentação da candidatura, os requisitos de admissão, a 

matrícula e inscrição, valor de propina e funcionamento do curso. 

2) É fixado o seguinte calendário para a 3.ª fase de candidatura: 
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a) Apresentação das candidaturas: até 30 de setembro de 2021; 

b) Matrículas e inscrições: Os candidatos admitidos aos cursos receberão, por e-mail, por cada 

curso em que foram admitidos, um código de acesso para efetuar a matrícula e inscrição na 

plataforma “Matrículas”, disponível em http://sigai.esenf.pt, a partir da data de candidatura. 

 

Ao SIGA para preparar o Edital com a informação necessária. 

Ao SGC para divulgação. 

 

Porto e ESEP, 10 de setembro de 2021 

 

 

O Presidente 

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 
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