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Autos de suspensão de trabalhos;
Aprovação de alterações ao plano de prevenção e gestão de resíduos 

de construção e demolição.

5 — No domínio da gestão académica:
a) Despachar e autorizar os requerimentos referentes aos regimes de 

reingresso, mudança de curso, transferência e concursos especiais para 
acesso ao ensino superior, nos termos legais;

b) Despachar e autorizar pedidos de inscrição fora de prazo, de acordo 
com o quadro normativo aplicável;

c) Despachar e autorizar os requerimentos relativos a inscrição para 
exames, inscrição em unidades curriculares, retificações à inscrição, 
inscrição em regime geral, transição de ano, precedências e sobrepo-
sição de horários;

d) Despachar os requerimentos de inscrição de alunos extraordinários 
e de inscrição em disciplinas extracurriculares;

e) Despachar e autorizar os pedidos de anulação de matricula e ou 
inscrição;

f) Emitir certidões e declarações;
g) Despachar as reclamações relativas a processos de equivalência 

de disciplinas;
h) Despachar os requerimentos referentes a cartas de curso e suple-

mentos ao diploma;
i) Despachar os requerimentos referentes a regimes especiais de 

frequência;
j) Despachar os requerimentos referentes a reinscrições e transferên-

cias de curso/área de especialização, no âmbito dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de mestre, nos termos legais;

k) Despachar e autorizar os pedidos de suspensão de entrega da dis-
sertação, projeto, relatório ou de tese, de acordo com a regulamentação 
e legislação em vigor;

l) Despachar e autorizar planos de pagamento faseados de propinas.

6 — No domínio da gestão financeira e patrimonial e dos procedi-
mentos de contratação pública:

a) Efetivar o abate de bens do imobilizado corpóreo obsoleto ou 
inutilizado e integralmente amortizado;

b) Propor e promover, atenta a boa gestão financeira, a realização de 
auditorias internas e externas, nos termos legais;

c) Proceder à escolha prévia do tipo de procedimentos, indicação 
dos júris/comissões e demais informações concursais, procedimentais 
e processuais, nos termos do Código da Contratação Pública;

d) Celebrar, obtida a devida autorização, contratos de seguro e res-
petivas atualizações, resultantes de imposição legal;

e) Gerir as dotações anualmente atribuídas aos serviços e propor as 
alterações orçamentais julgadas adequadas, tendo em conta os objetivos 
a atingir;

f) Dar cabimento a todas as despesas provenientes das diferentes 
fontes de financiamento;

g) Autorizar a constituição de fundos de maneio, nos termos do Re-
gulamento de Fundo de Maneio da Universidade do Algarve, e controlar 
a sua execução;

h) Acompanhar e prestar apoio às unidades orgânicas e serviços nos 
procedimentos de contratação pública, designadamente em sede de em-
preitadas de obras públicas e na aquisição e locação de bens e serviços, 
atentos os princípios e preceitos legais vigentes;

i) Autorizar a redução, cancelamento ou libertação de garantias ban-
cárias e demais cauções, verificados e respeitados os procedimentos e 
normas legais.

7 — No domínio da gestão informática e comunicações:
a) Administrar a rede informática e o Centro de Dados da Univer-

sidade;
b) Gerir os serviços de informática de acordo com os objetivos su-

periormente definidos;
c) Gerir a articulação dos serviços de informática com as unidades 

orgânicas e os outros serviços centrais;
d) Acompanhar e prestar apoio às unidades orgânicas e serviços nos 

procedimentos de contratação pública para fornecimento de bens e 
serviços na área das tecnologias de informação;

e) Gerir a política de segurança dos sistemas de informação.

B) A delegação de poderes prevista no n.º 1 do ponto A é suscetível 
de subdelegação, total ou parcial, nos diretores de serviços.

C) As delegações de poderes previstas nos números 3 a 7 do ponto A 
são suscetíveis de subdelegação, total ou parcial, na Chefe de Divisão de 
Recrutamento e Desenvolvimento da Direção de Serviços de Recursos 
Humanos, Dora de Jesus Guerreiro Figueira e na Chefe de Divisão de 
Administração e Processamento da Direção de Serviços de Recursos 
Humanos, Sandra Alberto Leitão, na Diretora dos Serviços Técnicos, Ana 
Paula Neto Ferreira, na Diretora dos Serviços Académicos, Maria Carlos 

de Assunção Alho Ferreira, no Diretor dos Serviços Financeiros e Patri-
moniais, Carlos Filipe Martins do Nascimento, e no Diretor dos Serviços 
de Informática, Joel David Valente Guerreiro, respetivamente.

D) Em relação às matérias acima mencionadas e, bem assim, no que 
respeita a atos de administração ordinária, fica o ora delegado autori-
zado a assinar todos os documentos e expediente conexo, sem prejuízo 
dos casos que me devam ser presentes, por razões de natureza jurídico-
-administrativa ou de representação institucional.

E) A presente delegação de competências não prejudica os poderes de 
avocação, revogação e superintendência conferidos ao delegante e subde-
legante nos termos legais e estatutários e produz efeitos no dia seguinte à 
sua publicação no Diário da República, considerando -se ratificados todos 
os atos que, no âmbito dos poderes agora delegados, tenham, entretanto, 
sido praticados por delegado e subdelegados desde 1 de maio de 2018.

30 de abril de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
311320765 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso n.º 6498/2018
Por delegação de competências do Conselho Científico foi aprovada 

a 16 de abril de 2018 a proposta de Júri para apreciação do processo de 
Reconhecimento de Habilitações a nível de Doutoramento, requerido 
por Aleksey Yaremchenko:

Presidente: Presidente do Conselho Científico, por delegação de 
competências do Exmo. Reitor da Universidade Aveiro;

Vogais:
Doutor Fernando Manuel Bico Marques, Professor Catedrático, De-

partamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade 
de Aveiro;

Doutor João Manuel de Sá Campos Gil, Professor Associado com 
Agregação, Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Coimbra;

Doutor Tito da Silva Trindade, Professor Associado com Agregação, 
Departamento de Química da Universidade de Aveiro.

27 de abril de 2018. — A Administradora, Dr.ª Cristina Moreira.
311319559 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 6499/2018
Designados, por despacho reitoral de 14 de abril de 2018 (*), para 

fazerem parte do júri de Equivalência ao grau de Mestre em Sociologia, 
requerida por Johann Peter Salazar:

Presidente: Carlos José Cândido Guerreiro Fortuna, Professor Ca-
tedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Vogais: Lígia Sofia Alves Passos Ferro, Professora Auxiliar da Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto, Paulo Jorge Marques 
Peixoto, Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade 
de Coimbra.

(*) Por despacho de delegação de competências do Reitor da Univer-
sidade de Coimbra, n.º 2514/2016, publicado no Diário da República, 
segunda série, n.º 34, de 18 de fevereiro.

16 de abril de 2018. — A Diretora do Serviço de Gestão Académica, 
Sílvia de Fátima Sousa Soares Figueiredo.

311284607 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Reitoria

Edital n.º 495/2018
Por meu despacho de 27/03/2018 está aberto, pelo prazo de 30 dias 

úteis, a contar da data de publicação do presente edital no Diário da 
República, sem prejuízo da divulgação na Bolsa de Emprego Público, 
nos sítios da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., 
e na página eletrónica da Universidade de Évora (UÉ), nas línguas 
portuguesa e inglesa, conforme determina o artigo 62.º -A do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária (ECDU), republicado em anexo ao 
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Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 8/2010, 
de 13 de maio, concurso documental internacional para recrutamento, 
de um Professor Auxiliar para as áreas disciplinares de Motricidade 
Humana (Atividade Física e Saúde) e de Motricidade Humana (Ciên-
cias do Desporto), da Escola Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora, lugar constante do mapa de pessoal desta Universidade na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. O concurso visa o recrutamento de um Professor Au-
xiliar para assegurar, entre as demais funções previstas nos artigos 4.º 
a 6.º do ECDU, o serviço docente que lhe vier a ser distribuído pelo 
Departamento.

O presente concurso rege -se pelas disposições constantes dos arti-
gos 37.º a 51.º e 62.º -A do ECDU e pela demais legislação e normas regu-
lamentares aplicáveis, designadamente pelo Regulamento dos Concursos 
para a Contratação de Pessoal das carreiras Docentes na Universidade 
de Évora, adiante designado por Regulamento, aprovado por Despacho 
n.º 445/2011 (DR, 2.ª série, n.º 5), de 7 de janeiro e alterado pelo Despa-
cho n.º 15384/2015 (DR, 2.ª série, n.º 249), de 22 de dezembro.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

Informam -se os interessados que o presente procedimento concursal 
está abrangido pelo disposto no n.º 6 do artigo 23.º do Decreto -Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 
19 de julho, nas áreas científicas de “Atividade Física e Saúde” e de 
“Ciências do Desporto”.

Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º a 51.º do ECDU e 
demais legislação aplicável e com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º e no 
artigo 8.º do Regulamento, observar -se -ão os seguintes requisitos:

1 — Requisitos de admissão:
1.1 — São requisitos de admissão ser titular do grau de doutor em 

Motricidade Humana, à data limite de candidatura, bem como ter do-
mínio da língua portuguesa falada e escrita.

1.2 — Os titulares do grau de doutor obtido no estrangeiro de-
verão possuir equivalência/reconhecimento/registo daquele grau a 
idêntico grau concedido pela universidade portuguesa. Os opositores 
ao concurso abrangidos pelo disposto no n.º 1.1 que não preencham 
este requisito serão admitidos condicionalmente pelo Secretário do 
concurso no despacho a que se refere o artigo 12.º do Regulamento, 
mantendo -se a admissão condicional até à data da decisão final do 
concurso, sendo excluídos os opositores que até essa mesma data não 
demonstrem o deferimento dos seus pedidos de equivalência/reco-
nhecimento/registo.

1.3 — Os candidatos de nacionalidade estrangeira, exceto os de ex-
pressão oficial portuguesa, deverão entregar documento, reconhecido 
oficialmente, comprovativo do domínio da escrita e da oralidade da 
língua portuguesa.

2 — Formalização das candidaturas:
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido à 

Reitora da Universidade de Évora, nos seguintes termos e condições:
2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-

mentos:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome completo, filiação, data e 

local de nascimento, nacionalidade, número de identificação civil e 
data de validade, profissão, estado civil, residência e endereço postal, 
eletrónico e contacto telefónico;

c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 
quando aplicável;

d) Indicação dos graus detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos 

ou factos constantes da candidatura.

2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
a) Certificado(s) que comprove a titularidade e a data de obtenção do 

grau e do título exigidos para o concurso;
b) Certidão/declaração de tempo de serviço emitida pelo serviço caso 

haja vínculo à função pública;
c) Dois exemplares em papel, devidamente datados e assinados, e 

um em formato digital (PDF) do curriculum vitae do candidato com 
indicação das obras e trabalhos efetuados e publicados, bem como das 
atividades pedagógicas desenvolvidas. Na elaboração do curriculum 
vitae o candidato deve respeitar a organização referida no n.º 6 deste 
edital, bem como, identificar os trabalhos que considera mais repre-
sentativos e, sobre eles, apresentar uma descrição justificativa sucinta 
da sua contribuição;

d) Dois exemplares em papel dos trabalhos selecionados pelo candi-
dato como mais representativos do seu curriculum vitae, até ao máximo 
de cinco trabalhos e uma cópia em suporte digital, se possível, nos termos 
do disposto no artigo 11.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento, na redação 
dada pelo Despacho n.º 15384/2015 (2.ª série), de 22 de dezembro;

e) Outros diplomas ou certificados dos cursos referidos no curricu-
lum vitae;

f) Atestado comprovativo da robustez física e do perfil psíquico, 
indispensáveis ao exercício das funções;

g) Boletim de vacinação obrigatória atualizado.

2.3 — Os documentos a que aludem as alíneas f) e g) do número an-
terior podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento, 
sob compromisso de honra, onde, em alíneas separadas, o candidato 
deve definir a sua situação precisa relativamente ao conteúdo de cada 
uma daquelas alíneas.

2.4 — No próprio requerimento ou em documento à parte, os can-
didatos deverão declarar, sob compromisso de honra, qual a situação 
precisa em que se encontram relativamente ao conteúdo de cada uma 
das seguintes alíneas:

a) Nacionalidade;
b) Cumprimento dos deveres militares ou de serviço cívico, quando 

obrigatório;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata.

2.5 — Os candidatos pertencentes à Universidade de Évora ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos que constem do seu processo individual.

2.6 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura 
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos referidos nas alíneas a) a d) do n.º 2.2 deste edital, 
determinam a exclusão da candidatura.

2.7 — O requerimento e os restantes documentos de candidatura 
deverão ser apresentados em língua portuguesa, pessoalmente, durante 
o horário normal de expediente na morada a seguir indicada, ou reme-
tidos por correio registado até ao termo do prazo, para Universidade 
de Évora — Divisão de Recursos Humanos, Serviços Administrativos, 
Largo da Sr.ª da Natividade, Apartado 94, 7002  -554 Évora.

2.8 — Por determinação do Júri, pode ser solicitada ao candidato 
documentação suplementar sobre o currículo apresentado, bem como 
serem realizadas audições públicas dos candidatos admitidos.

3 — Júri do concurso:
3.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Reitora da Universidade de Évora.
Vogais:
Doutor Jorge Augusto Pinto Silva Mota, Professor Catedrático da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto;
Doutor Narcis Gusi Fuertes, Professor Catedrático da Universidade 

da Extremadura (Cáceres, Espanha);
Doutor Daniel Almeida Marinho, Professor Associado com Agre-

gação do Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da 
Beira Interior;

Doutora Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho, Professora 
Associada com Agregação da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto;

Doutor José Pedro Leitão Ferreira, Professor Associado da Facul-
dade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de 
Coimbra.

3.2 — A Reitora poderá delegar a presidência do júri nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento.

3.3 — O Júri delibera de acordo com o estabelecido no artigo 50.º do 
ECDU e artigos 20.º a 23.º do Regulamento.

4 — Admissão e exclusão de candidaturas:
A admissão e exclusão de candidaturas e a notificação dos candida-

tos excluídos, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 121.º do 
Código do Procedimento Administrativo, processa -se em conformidade 
com o previsto nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento.

5 — Método e critérios de avaliação:
5.1 — O método de seleção é a avaliação curricular.
5.2 — Na avaliação dos candidatos utilizar -se -ão os critérios iden-

tificados em seguida, valorizando -se preferencialmente as temáticas 
relacionadas com as áreas disciplinares em que é aberto o concurso, de-
signadamente as que se enquadram nas respetivas unidades curriculares, 
fixadas no Despacho n.º 24/2012/ECT/UE, de 29 de outubro:

a) Desempenho científico do candidato;
b) Capacidade pedagógica do candidato;
c) Outras atividades relevantes.
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6 — Parâmetros de avaliação e fatores de ponderação:
6.1 — Na aplicação dos critérios referidos no artigo anterior são 

avaliados os seguintes parâmetros e fatores de ponderação:
a) Desempenho científico com fator de ponderação de 50 %, que 

compreende:
a1) Formação académica:
a2) Produção científica e sua relevância;
a3) Coordenação científica;
a4) Reconhecimento pela comunidade científica.

b) Capacidade pedagógica, com fator de ponderação de 30 %, que 
compreende:

b1) Docência;
b2) Orientação de estudantes;
b3) Publicações de livros de texto com ISBN e outros textos de 

âmbito pedagógico;
b4) Inovação pedagógica.

c) O desempenho noutras atividades relevantes, com fator de ponde-
ração de 20 %, que compreende:

c1) Gestão universitária;
c2) Extensão universitária e outras (ações de divulgação científica, 

cultural ou artística; publicações de divulgação científica, cultural ou 
artística; ações de formação; prestação de serviços especializados; trans-
ferência de conhecimento; outras atividades relevantes).

6.2 — A ordenação dos candidatos resulta da média ponderada das 
classificações quantitativas obtidas em cada um dos parâmetros de 
avaliação, numa escala de 0 a 100 pontos.

7 — Avaliação e seleção:
7.1 — Finda a fase de admissão ao concurso, o júri dá início à apre-

ciação das candidaturas.
7.2 — O Júri pode decidir proceder à exclusão dos candidatos que, em 

mérito absoluto e considerando o currículo global nas suas vertentes de 
desempenho científico, capacidade pedagógica e desempenho noutras 
atividades relevantes, não se insiram na área ou áreas disciplinares a 
que respeita o concurso ou não atinjam o nível de qualidade compatível 
com a categoria para a qual o mesmo foi aberto.

7.3 — No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri procede 
à audiência prévia dos candidatos excluídos que, querendo, se podem 
pronunciar no prazo de dez dias, aplicando -se o referido no n.º 3 do 
artigo 13.º, no artigo 14.º e no n.º 4 do artigo 20.º do Regulamento.

7.4 — O júri procede, de seguida, à avaliação dos candidatos aprovados 
em mérito absoluto, considerando os critérios e parâmetros de avaliação, 
bem como os fatores de ponderação, constantes do presente Edital.

8 — Ordenação e metodologia de votação:
8.1 — A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada na avalia-

ção feita com base nos critérios e parâmetros de avaliação e correspon-
dentes fatores de ponderação constantes do presente edital.

8.2 — Antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apre-
senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos 
candidatos, devidamente fundamentada, considerando para o efeito o 
referido no número anterior.

8.3 — Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções.

8.4 — A seriação dos candidatos far -se -á de acordo com o disposto 
no Regulamento, nomeadamente os artigos 21.º, 22.º e 23.º

9 — Participação dos interessados e decisão:
9.1 — O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, 

para efeitos de realização da audiência dos interessados, nos termos do 
artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aplicando -se, 
com as devidas adaptações, o disposto no artigo 26.º do Regulamento.

9.2 — Realizada a audiência dos interessados, o júri aprecia as ale-
gações oferecidas, se as houver, e aprova a lista de ordenação final 
dos candidatos. Na ausência de alegações dos candidatos, o projeto de 
ordenação final considera -se automaticamente aprovado.

10 — Prazo de decisão final:
O prazo de proferimento da decisão final do júri não pode ser superior 

a noventa dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresen-
tação das candidaturas, suspendendo -se durante as fases de audiência 
de interessados, nos casos em que estas tenham lugar.

11 — A produção de efeitos do contrato que venha a ser celebrado, 
na sequência da aprovação da ordenação final deste procedimento, fica 
especialmente condicionada à efetividade do financiamento a efetuar 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, nos termos definidos no 
Decreto -Lei n.º 57/2016 e respetivas alterações.

12 — A ocorrência da condição resolutiva prevista no número anterior 
não confere aos interessados o direito a qualquer compensação.

04/05/2018. — A Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa 
Freitas.

311321218 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 4843/2018

Criação de Novo Ciclo de Estudos

Licenciatura em Ciências da Nutrição
Sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Medicina em co-

laboração com as Faculdades de Farmácia e de Motricidade Humana desta 
Universidade, e nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente 
o artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), publicado pelo Decreto -Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, o 
Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), 
publicado pelo Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, (entretanto alte-
rado pelos Decretos -Leis n.os 107/2008, de 25 de junho, e n.º 230/2009, de 
14 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 81/2009, de 
27 de outubro, e alterado pelos Decretos -Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto 
e n.º 63/2016, de 13 de setembro), foi aprovada, pelo Despacho Reitoral 
n.º 251/2016, de 6 de outubro, de acordo com os Estatutos da Universidade 
de Lisboa, a criação da Licenciatura em Ciências da Nutrição.

Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior a 21 de abril de 2017, por um período 
de 6 anos, e registado pela Direção -Geral do Ensino Superior a 24 de 
maio de 2017, com o n.º R/A -Cr 34/2017.

1.º
Criação

A Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Medicina, com a 
colaboração da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Motricidade 
Humana, confere o grau de licenciado em Ciências da Nutrição.

2.º
Organização do ciclo de estudos

O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências da 
Nutrição é integrado por um conjunto organizado de unidades curricu-
lares denominado curso de licenciatura, a que corresponde 240 créditos 
e uma duração normal de 4 anos (8 semestres curriculares).

3.º
Estrutura curricular e plano de estudos

A estrutura curricular e o plano de estudos do ciclo de estudos são os 
que constam do anexo ao presente Despacho.

4.º
Concessão do grau de licenciado

O grau de licenciado é conferido aos que, através da aprovação em 
todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso 
de licenciatura e tenham obtido o número de créditos fixado.

5.º
Classificação final do grau de licenciado

1 — Ao grau de licenciado é atribuída uma classificação final, expressa 
no intervalo 10 -20 da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como no 
seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de classificações.

2 — A classificação final é a média aritmética ponderada das clas-
sificações obtidas nas unidades curriculares que integram o plano de 
estudos do curso de licenciatura.

3 — Os coeficientes de ponderação são fixados pelas normas regu-
lamentares a que se refere o artigo 6.º

4 — A classificação final é atribuída pelo órgão legal e estatutaria-
mente competente da Faculdade de Medicina.

6.º
Normas regulamentares

Nos termos do artigo 14.º do RJGDES, o órgão legal e estatutariamente 
competente de cada escola envolvida no ciclo de estudos, aprova as 
normas regulamentares relativas às seguintes matérias:

a) Condições específicas de ingresso;
b) Condições de funcionamento;
c) Estrutura curricular, plano de estudos e créditos, nos termos das 

normas técnicas a que se refere o artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, 
de 22 de fevereiro;


