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2 — À prova será atribuída uma classificação na escala 0 -20 valores, 
arredondada às décimas.

3 — Será realizada uma chamada única para cada prova.
4 — O resultado obtido nas provas específicas é tornado público, 

através de pauta divulgada no sistema online no sítio da Internet da 
ENIDH, no prazo fixado no Edital.

5 — Os candidatos poderão consultar as provas específicas por si 
realizadas, nos dois dias úteis imediatamente após a data limite da 
divulgação de resultados. Os horários e locais de consulta das provas 
serão disponibilizados no sistema online.

Artigo 12.º
Avaliação do Currículo Escolar e Profissional e Entrevista

1 — A avaliação do currículo escolar e profissional e da entrevista 
realizar -se -á por curso.

2 — Ao currículo escolar e profissional e à entrevista, será atribuída 
uma classificação na escala 0 -20 valores, arredondada às décimas.

3 — Para efeitos de avaliação do currículo escolar e profissional 
apenas serão considerados os elementos devidamente comprovados.

4 — Será realizada uma chamada única para cada entrevista.

Artigo 13.º
Seleção e Seriação

1 — A classificação final será atribuída pelo Júri de Seleção e Seria-
ção, de acordo com a fórmula de cálculo fixada no Edital, que inclui os 
resultados obtidos na(s) provas específicas, na avaliação do currículo 
escolar e profissional e na entrevista.

2 — O Júri de Seleção e Seriação atribuirá, a cada candidato, uma 
das seguintes menções: Apto; Não apto e Excluído.

3 — Aos candidatos considerados Aptos será atribuída uma classifi-
cação final, na escala numérica 10 -20 valores, arredondada à unidade.

4 — A classificação final é tornada pública, através de pauta divul-
gada no sistema online no sítio da Internet da ENIDH, no prazo fixado 
no Edital.

Artigo 14.º
Reclamações

1 — Dos resultados das componentes da avaliação previstas nas 
alíneas b) e c) do artigo 2.º podem os candidatos apresentar reclamação 
devidamente fundamentada, nos termos e prazos fixados no Edital.

2 — A reclamação está sujeita ao pagamento da taxa prevista na tabela 
de emolumentos em vigor. A taxa apenas será devolvida nos casos em 
que a reclamação seja deferida.

3 — A decisão sobre as reclamações compete ao respetivo Júri, sendo 
notificado o reclamante por via eletrónica, no prazo fixado no Edital.

4 — São liminarmente indeferidas as reclamações não fundamentadas, 
bem como as que não cumpram o pagamento da taxa de reclamação, ou 
não tenham sido submetidas nos termos e prazos fixados no Edital.

Artigo 15.º
Vagas e Ingresso no Ensino Superior

1 — O ingresso no ensino superior dos candidatos considerados aptos, 
nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, está sujeito 
à apresentação de candidatura aos Concursos Especiais de Acesso e 
Ingresso no Ensino Superior, nos termos e prazos legais e regulamen-
tarmente fixados.

2 — As vagas para os candidatos considerados aptos são fixadas 
anualmente pelo Presidente da ENIDH, através do Edital dos Concur-
sos Especiais, considerando o disposto no artigo 18.º do Decreto -Lei 
n.º 64/2006, de 21 de março.

3 — Esgotado o limite a que se refere o número anterior, as vagas 
sobrantes do concurso geral de acesso aos cursos da ENIDH, podem ser 
preenchidas por candidatos aprovados nas provas a que este Regulamento 
respeita, segundo a precedência estabelecida no n.º 4 do artigo 18.º do 
citado decreto -lei.

4 — Nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do mesmo decreto -lei, o 
Presidente da ENIDH pode, sob pedido devidamente fundamentado, 
solicitar superiormente o aumento do limite de vagas a que se refere o 
n.º 2 do presente artigo.

Artigo 16.º
Efeitos e Validade

1 — A menção final de Aprovado nas provas é válida para a candida-
tura à matrícula e inscrição na ENIDH e ao abrigo deste regime de acesso 
e ingresso no ano da aprovação e no ano letivo subsequente. Excetuam-

-se situações em que alterações legislativas determinem a alteração das 
condições especiais de acesso e ingresso no ensino superior. Não são 
consideradas para efeitos de matrícula e inscrição nos cursos da Escola 
os candidatos aprovados neste tipo de provas noutros estabelecimentos 
de ensino superior.

2 — De modo a serem seriados, os candidatos aprovados nas provas 
deverão candidatar -se ao abrigo do regime de acesso ao ensino superior 
dos maiores de 23 anos, nos prazos definidos para o efeito pelo Conselho 
Técnico -Científico da ENIDH.

3 — A menção final de Aprovado não confere qualquer equivalência 
a habilitações escolares.

Artigo 17.º
Casos omissos e dúvidas

Os casos omissos e dúvidas de interpretação e aplicação do presente 
regulamento serão resolvidos pelo Conselho Técnico -Científico.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor a partir do ano letivo 2018/2019, 
inclusive, revogando o Regulamento n.º 97/2013 de 26 de fevereiro de 
2013, publicado no Diário da República, 2.ª serie, n.º 53 de 15 de março 
de 2013.

6 de março de 2019. — O Presidente, Luís Filipe Baptista.
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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Aviso n.º 4825/2019

Concurso especial de acesso e ingresso do estudante
internacional ao ciclo de estudos

de licenciatura em Enfermagem da ESEL — 2019/2020
Nos termos do Decreto -Lei n.º 36/2014 de 10 de março, alterado 

pelo Decreto -Lei n.º 62/2018, de 16 de agosto, que regula o Estatuto 
do Estudante Internacional, a que se refere o n.º 4 do art. 16.º da Lei 
n.º 37/2003, de 22 de agosto, alterada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de 
agosto e pela Lei n.º 67/2007, de 10 de setembro, torna -se pública a 
abertura de concurso para acesso e ingresso do estudante internacional 
ao curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE).

1 — Candidatura
1.1 — Podem candidatar -se ao acesso e ingresso, os candidatos que 

sejam:
a) Titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida lhes 

confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse 
país, cuja titularidade deve ser validada pela entidade competente desse 
país;

b) Titulares de um diploma do ensino secundário português ou de 
habilitação legalmente equivalente (nos termos da Portaria n.º 224/2006, 
de 8 de março e pela Portaria n.º 699/2006, de 12 de julho).

1.2 — A qualificação prevista na alínea a) do n.º 1 do presente artigo 
deverá ser comprovada através de declaração, emitida pelos serviços 
oficiais de educação do país de origem e, quando necessário, traduzida 
para inglês, francês, espanhol, ou português, atestando que a habilitação 
secundária de que são titulares, obtida nesse país, é suficiente para aí 
ingressar no ensino superior oficial em cursos congéneres da enfermagem 
ou certificado de equivalência ao ensino secundário português emitido 
por uma entidade nacional competente.

1.3 — É condição mínima de candidatura ter qualificação académica 
positiva em cada uma das áreas requeridas para o ciclo de estudos.

1.4 — A candidatura está sujeita a emolumentos de acordo com o 
ponto 1.1 da Tabela de Emolumentos em vigor nesta Escola.

2 — Condições de Ingresso
São condições de ingresso o cumprimento integral do artigo 3.º do 

Regulamento do concurso especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional ao ciclo de estudos de Licenciatura em Enfermagem na 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

3 — Vagas
Foram definidas pelo órgão legal e estatutariamente competente 2 

vagas para acesso e ingresso de estudantes internacionais.
4 — Formalização da Candidatura
4.1 — A candidatura é apresentada junto do Núcleo de Serviços 

Académicos da ESEL, sito na Avenida Professor Egas Moniz, 1600 -190 
Lisboa, no prazo fixado no Anexo I.
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4.2 — O processo de inscrição é efetuado por requerimento em mo-
delo próprio dirigido ao Presidente da ESEL, instruído com os seguintes 
documentos:

a) Fotocópia simples do documento de identificação (passaporte ou 
bilhete de identidade estrangeiro);

b) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem 
nacionalidade portuguesa nem está abrangido por nenhuma das condi-
ções elencadas nas alíneas do n.º 3 do artigo 1.º do Regulamento;

c) Cópias autenticadas (podendo ser autenticada na ESEL, devendo 
ser consultada a tabela de emolumentos):

i) Comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou 
equivalente;

ii) Comprovativo de que a qualificação académica faculta, no país 
em que foi obtida, o acesso ao ensino superior, devidamente validado 
pela entidade competente desse país, nos termos do n.º 2 artigo 2.º do 
Regulamento do concurso especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional ao ciclo de estudos de Licenciatura em Enfermagem na 
ESEL.

iii) Comprovativo da classificação obtida
1 — Nos exames finais do ensino secundário português corresponden-

tes às provas de ingresso para os titulares de ensino secundário português 
ou para os titulares de um ensino secundário estrangeiro que realizaram 
aquelas provas como candidatos autopropostos; ou

2 — No exame nacional de acesso ao ensino superior de outro país;
3 — Nas situações em que o candidato não possa apresentar o do-

cumento referido em ii) supra, deve fazer a auto declaração das classi-
ficações obtidas procedendo à sua comprovação documental nos três 
meses após o início dos estudos na ESEL;

d) Diploma DEPLE ou Diploma DIPLE, ou certificado B1 ou B2 emi-
tido por Escola de Línguas acreditada em Portugal, ou auto declaração 
do nível B1 de domínio da língua portuguesa, sempre que o candidato 
não tenha frequentado o ensino secundário em língua portuguesa;

e) Auto declaração da posse do pré -requisito exigidos pelo ciclo 
de estudos a que o estudante se candidata ou documento validado por 
médico inscrito na Ordem dos Médicos Portuguesa.

4.3 — Os documentos referidos nas alíneas i) ii) e iii) devem ser 
traduzidos sempre que não forem emitidos em português, inglês, fran-
cês ou espanhol, e visados pelos serviços consulares com a aposição 
da Apostila de Haia pela autoridade competente do Estado de onde é 
originário o documento.

5 — Qualificação Académica
De acordo com o artigo 4.º do Regulamento do concurso especial 

de acesso e ingresso do estudante internacional ao ciclo de estudos de 
Licenciatura em Enfermagem na ESEL.

6 — Conhecimento da língua Portuguesa
De acordo com o artigo 5.º do Regulamento do concurso especial 

de acesso e ingresso do estudante internacional ao ciclo de estudos de 
Licenciatura em Enfermagem na ESEL.

7 — Procedimentos e Prazos (Anexo I)
8 — Rejeição Liminar
8.1 — Serão liminarmente rejeitadas as candidaturas que não satisfa-

çam os requisitos referidos no n.º 1.1. e 1.3 deste Edital.
8.2 — Dos candidatos rejeitados liminarmente será organizada lista 

onde constam os fundamentos da rejeição, a qual será tornada pública 
e afixada na ESEL no prazo previsto no Anexo I.

9 — Seriação e Seleção
9.1 — A ordenação dos candidatos é feita por ordem decrescente da 

classificação final.
9.2 — A classificação final corresponde à soma das classificações 

obtidas nas provas realizadas, multiplicadas pela respetiva ponderação, 
sendo usada a mais lata das classificações obtidas quando se aplica a 
alínea a), ponto 1.1. do artigo 3.º do Regulamento do concurso especial 
de acesso e ingresso do estudante internacional ao ciclo de estudos de 
Licenciatura em Enfermagem na ESEL.

9.3 — Atendendo à existência de várias escalas, todas as classificações 
devem ser expressas na escala de 0 a 20.

9.4 — Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate 
disputem o último lugar, são criadas vagas adicionais.

9.5 — A lista de seriação dos candidatos é tornada pública e divulgada 
nos locais de estilo e publicitada no sítio da internet da ESEL, no prazo 
previsto no Anexo I.

10 — Reclamação
10.1 — Do resultado da seleção divulgado em lista provisória, pode-

rão os candidatos apresentar reclamação, devidamente fundamentada, 
dirigida ao Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, 
nos prazos fixados no Anexo I.

10.2 — Serão liminarmente indeferidas as reclamações não funda-
mentadas ou apresentadas fora de prazo.

10.3 — As decisões sobre as reclamações são homologadas pelo 
Presidente da ESEL.

10.4 — Quando na sequência da aceitação de uma reclamação, um 
candidato venha a ficar situado na lista em posição de colocado, tem 
direito ao ingresso, mesmo que para tal seja necessário criar vaga adi-
cional.

10.5 — A publicação da lista definitiva dos candidatos admitidos 
ocorre no prazo estabelecido no Anexo I.

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

11 — Efeitos e validade
A candidatura é valida para o ano letivo de 2019/2020.
12 — Matrícula e Propina
12.1 — Os candidatos admitidos devem realizar a sua matrícula e 

inscrição no prazo fixado no calendário respetivo (Anexo I).
12.2 — No ato da matrícula e inscrição há lugar a um pagamento único 

correspondente a 30 % da totalidade da propina base, acrescida da taxa 
de matrícula e seguro, sob pena da matrícula ser inválida.

12.3 — Não é devolvido o pagamento feito pela matrícula e inscrição, 
em caso de anulação da matrícula.

12.4 — O valor da propina é divulgado em aviso após decisão do 
Conselho Geral da ESEL.

ANEXO I
Informa -se que os prazos de candidatura, afixação dos resultados da 

seriação, seleção, reclamações, matrícula e inscrição, relativamente ao 
Concurso especial de acesso e ingresso do estudante internacional ao 
ciclo de estudos de licenciatura em Enfermagem da ESEL — 2019/2020, 
são os que constam do quadro seguinte: 

Procedimentos

Prazos

Inicio Final

Afixação do edital de candidatura  . . . . . 08/03/2019
Formalização presencial das candidaturas 04/04/2019 17/04/2019
Publicação da Lista de Rejeição Liminar 29/04/2019
Publicação da Lista de Resultados de Se-

riação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06/05/2019 
Apresentação de Reclamações. . . . . . . . 07/05/2019 20/05/2019
Publicação da Lista Definitiva Homolo-

gada dos Candidatos Admitidos. . . . . 23/05/2019
Formalização da Matrícula e Inscrição. . . em data a divulgar

 8 de março de 2019. — A Presidente da Escola Superior de Enferma-
gem de Lisboa, Maria Filomena Mendes Gaspar.
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 Aviso n.º 4826/2019

Concurso ao abrigo dos Regimes de Reingresso e de Mudança 
de Par Instituição/Curso no Ensino Superior e do Concurso 

Especial de Acesso para Titulares de Cursos Superiores
Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento dos Regimes de 

Mudança de Curso, Transferência e do Reingresso do Ensino Supe-
rior, aprovado pela Portaria n.º 181 -D/2015 de 19 de junho, alterada 
pela Portaria n.º 305/2016, de 6 de dezembro, que revoga, a Portaria 
n.º 401/2007, de 5 de abril, alterada pela Portaria n.º 232 -A/2013, de 22 
de julho e pelo Decreto -Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, torna -se pública a abertura 
de concurso de admissão ao Curso de Licenciatura em Enfermagem 
(CLE) pelos regimes supracitados.

1 — Condições de Acesso
1.1 — Podem requerer a mudança de par instituição/curso:
a) Os estudantes que tenham estado matriculados e inscritos noutro 

par instituição/curso e não o tenham concluído;
b) Os estudantes que tenham realizado os exames nacionais do ensino 

secundário correspondentes às provas de ingresso fixadas para esse par, 
para esse ano, no âmbito do regime geral de acesso;

c) Os estudantes que tenham nesses exames, a classificação mínima 
exigida pela instituição de ensino superior, nesse ano, no âmbito do 
regime geral de acesso;

d) O regime de mudança de par instituição/curso aplica -se igualmente 
aos estudantes que tenham estado matriculados e inscritos em instituição 


