
 
EDITAL 

 

Abertura de candidatura aos Cursos de Pós-Graduação em Supervisão Clínica e Enfermagem do Trabalho/ 

Saúde Ocupacional 

 

Faz-se público que se encontra aberto concurso para admissão de candidatos nos Cursos de Pós-

Graduação, acreditados pela Ordem dos Enfermeiros, acima referidos, da Escola Superior de Enfermagem 

Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega, com sede em Chaves, para o ano letivo 2021/2022. 

 

1. São admitidos à candidatura para matrícula e inscrição nos cursos, licenciados em Enfermagem; 

2. São abertas 30 vagas para cada curso. 

3. A candidatura deverá ser realizada através do preenchimento e da submissão online do formulário 

eletrónico disponível na internet em www.esecvpaltotamega.pt, ou efetuada, presencialmente, nos 

Serviços Académicos.  

Ambas deverão ser instruídas com os seguintes documentos comprovativos:  

a) Documento de Identificação civil ou equivalente legal 

b)  Documento com o número de identificação fiscal; 

c) Certidão Comprovativa da Titularidade de grau de Licenciado ou equivalente legal. Indicando a 

respetiva classificação final; 

d)  Documentos referidos nos “Critérios de Seriação” dos quais seja detentor. 
 

4. Os júris dos concursos poderão solicitar outros documentos que venham a considerar necessários. 

5. Os critérios de seriação dos candidatos encontram-se descritos no documento Critérios de Seriação, 

disponível em www.esecvpaltotamega.pt. 

6. Os candidatos podem apresentar candidatura a mais de um curso. Neste caso a candidatura seguinte 

não terá custo. 

7. A informação preenchida no formulário deve ser comprovada através da digitalização dos respetivos 

documentos originais, dentro dos prazos estipulados no ponto 9 deste edital e juntando, quando aplicável, 

o comprovativo do pagamento da taxa de candidatura. 

8. Os júris procederão à seriação dos candidatos, de acordo com os critérios de seriação definidos e 

disponíveis no portal institucional da Escola e nos Serviços Académicos. 

 

 

 

 

 

http://www.esecvpaltotamega.pt/
http://www.esecvpaltotamega.pt/


 
 

9. Os prazos para candidatura, para afixação dos resultados de seriação dos candidatos, para a reclamação 

e para a inscrição e matrícula, são os que constam no quadro seguinte: 

ETAPAS CALENDÁRIO 

(1ª Fase) 

CALENDÁRIO 

(2ª Fase Eventual) 

Apresentação de candidatura 06/05/2021 a 09/07/2021 02/08/2021 a 03/09/2021 

Afixação resultados da seriação dos candidatos 13/07/2021 07/09/2021 

Apresentação das reclamações 13/07/2021 a 14/07/2021 07/09/2021 a 08/09/2021 

Resposta às reclamações 15/07/2021 09/09/2021 

Formalização da inscrição e matrícula 16/07/2021 a 23/07/2021 10/09/2021 a 17/09/2021 

Pedidos de creditação da formação académica 26/07/2021 a 13/08/2021 20/09/2021 a 08/10/2021 

 

10. Do resultado final da candidatura podem os candidatos apresentar reclamação, devidamente 

fundamentada, dirigida à Presidente da Escola, dentro do prazo estipulado no ponto 9 deste edital. 

11. Após a 1ª fase de candidaturas pode seguir-se uma outra fase destinada a ocupar vagas eventualmente 

sobreantes, caso as da 1º fase não sejam preenchidas.  

12. Apenas se garante a abertura do curso se o número de matrículas for igual ou superior a 15 (quinze) 

para todos os cursos.  

13. Caso o curso não funcione por falta de número mínimo de candidatos, a taxa de candidatura aplicada 

será devolvida ao candidato. 

14. Os cursos terão início em outubro de 2021 e funcionarão 2 dias por semana, no horário pós-laboral, 

sextas-feiras das 16h às 20h e sábados entre as 9h e as 18h. 

15. A matrícula e inscrição são efetuadas através do preenchimento e da submissão online do formulário 

eletrónico disponível na internet, portal institucional da Escola ou efetuadas, presencialmente, nos Serviços 

Académicos. 

16. As taxas, emolumentos e condições especiais de descontos encontram-se disponíveis no portal 

institucional da Escola. 

17. Esta informação não dispensa, nem substitui, a consulta dos regulamentos aplicáveis e/ou outra 

documentação complementar, disponível no portal institucional da Escola.  

 

Chaves, 30 de abril de 2021 

A Presidente do Conselho de Direção 

 

 

  _______________________________ 

Rita Paiva Pessoa 
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