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17 — As reclamações a apresentar devem ser dirigidas à Presidente 
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

18 — Os documentos apresentados pelos candidatos não admitidos 
serão eliminados, caso não sejam solicitados, até 90 dias após o início 
do curso.

Nota. — A frequência exclusiva do curso de Mestrado não confere o 
curso de Pós-Licenciatura de Especialização na área.

13 de abril de 2018. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento.

ANEXO I
Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 63/2016, de 

13 de setembro, informam-se todos os interessados que o prazo de 
candidatura, seleção e seriação, reclamações e matrículas no curso 
de Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria a iniciar 
nesta Escola no ano letivo 2018/2019, são os que constam do quadro 
seguinte:

Calendário 

Procedimentos

Prazos

De A

Afixação do edital de candi-
datura.

13 de abril de 2018.

Apresentação de candidatura 16 de abril 13 de julho de 2018.
Publicação da lista de resulta-

dos da seriação.
20 de julho de 2018.

Apresentação de reclamações 20 de julho 24 de julho de 2018*.
Decisão das reclamações  . . . 27 de julho de 2018.
Matrículas  . . . . . . . . . . . . . . 30 de julho 31 de agosto de 2018.
Início do curso  . . . . . . . . . . .  27 de setembro de 2018.

*As reclamações podem ser entregues ainda até ao fim do prazo previsto no CPA.

 ANEXO II

Critérios de seleção e seriação
1.º Maior classificação no curso de Licenciatura.
2.º Maior tempo de conclusão do curso de Licenciatura.
3.º Maior tempo de Serviço.
4.º Maior Idade.

Critérios de seleção e seriação aplicável aos candidatos 
detentores da pós-licenciatura de especialização
em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria

1.º Maior classificação no curso de Pós-Licenciatura de Especialização 
em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria.

2.º Maior classificação no curso de Licenciatura ou equivalente legal.
3.º Maior classificação no Trabalho de Investigação no curso de 

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental 
e Psiquiatria.
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 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 5910/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai 
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente 
publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -65 -ARH/2018, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar Doutorado de Nível Ini-
cial para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica de Música, especialização em Etnomusicologia, enquadradas 
nos objetivos do projeto estratégico do polo da Universidade de Aveiro 
do INET -md.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito 
eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico 

 Deliberação n.º 555/2018
Em decorrência das competências que me foram delegadas pelo 

Plenário do Conselho Científico, na sua reunião de 28 de fevereiro de 
2018, subdelego, de acordo com o disposto no Código do Procedimento 
Administrativo, nos artigos 44.º e seguintes, e no n.º 2 do artigo 4.º do 
Regimento do Conselho Científico, publicado no Diário da República 
n.º 20, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2010, no Presidente -Adjunto para 
a Investigação e Desenvolvimento, eleito na reunião de 07 de março de 
2016, o Prof. Doutor Luís Filipe Pinheiro de Castro, as competências 
seguintes:

a) Aprovar a ordenação de candidatos a programas doutorais.
b) Aprovar a admissão a doutoramento de estudantes com nota de 

licenciatura (pré -Bolonha) ou 2.º ciclo de 14 (catorze) valores ou supe-
rior, ou com um mestrado (pré -Bolonha) conferido por Universidades 
Portuguesas.

c) Aprovar os coorientadores de teses de doutoramento e respetivas 
substituições.

d) Autorizar a prorrogação de inscrição em doutoramento e programas 
doutorais.

e) Aprovar as alterações dos planos curriculares previamente aceites 
pelo Conselho Científico dos alunos inscritos em doutoramento.

f) Aprovar as alterações de títulos das teses de doutoramento.
g) Aprovar os pedidos de alteração da data de início de doutoramento, 

desde que não ultrapasse os 6 (seis) meses da data da confirmação da 
1.ª inscrição.

h) Aprovar a ordenação de candidatos a cursos de formação avan-
çada.

i) Aprovar as equivalências e creditações de unidades curriculares dos 
cursos de 3.º ciclo de estudo, de acordo com a legislação vigente.

j) Aprovar as propostas de criação como unidades curriculares de 
opção livre de unidades curriculares já existentes nos planos de estudo 
dos cursos de 3.º ciclo.

k) Aprovar as propostas de reconhecimento de habilitações e equiva-
lência de graus, no que respeita ao 3.º ciclo.

l) Aprovar alterações nos planos de estudo do 3.º ciclo que não exijam 
submissão à A3ES.

Consideram -se ratificados todos os atos que entretanto tenham sido 
praticados pelo delegado.

28 de fevereiro de 2018. — O Vice -Reitor enquanto Presidente do 
Conselho Científico, Prof. Doutor Paulo Jorge de Melo Matias Faria 
de Vila Real.
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 Deliberação n.º 556/2018
Em decorrência das competências que me foram delegadas pelo 

Plenário do Conselho Científico, na sua reunião de 28 de fevereiro de 
2018, subdelego, de acordo com o disposto no Código do Procedimento 
Administrativo, nos artigos 44.º e seguintes, e no n.º 2 do artigo 4.º do 
Regimento do Conselho Científico, publicado no Diário da República 
n.º 20, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2010, no Presidente -Adjunto para 
os Recursos Humanos, eleito na reunião de 07 de março de 2016, a 
Prof.ª Doutora Alexandra Isabel Cardador de Queirós, as competências 
seguintes:

a) Aprovar as propostas de reconhecimento como especialistas para 
participação na equipa de orientação e júri de dissertações/projetos de 
mestrado — 2.º ciclo.

b) Acompanhar o processo de provimento de professores por tempo 
indeterminado.

c) Dar parecer sobre os pedidos de licença sabática, suspensões e 
alterações da data de início.

d) Aprovar as reduções das percentagens do tempo parcial em contra-
tações dos docentes convidados, anteriormente aprovadas pelo Conselho 
Científico.

Consideram -se ratificados todos os atos que entretanto tenham sido 
praticados pelo delegado.

28 de fevereiro de 2018. — O Vice -Reitor enquanto Presidente do 
Conselho Científico, Prof. Doutor Paulo Jorge de Melo Matias Faria 
de Vila Real.
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da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.
aspx?id=15052

19 de abril de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.
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