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EDITAL 
PÓS-GRADUAÇÕES 2022/2023 

 

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, em parceria com a Associação 

Portuguesa de Bioética, disponibiliza a 2ª fase de candidaturas e inscrições na seguinte 

pós-graduação, não conferente de grau, a ter início no 1º semestre do ano letivo 

2022/2023: 

A) Bioética 

 

1. São condições de acesso ao curso de pós-graduação a titularidade do grau de 

licenciado ou equivalente legal, nas áreas da saúde, social, ciências da vida, educação, 

direito, política, ciências religiosas ou outras com interesse pelo estudo das questões da 

ética da vida.  

2. A 2ª fase de candidaturas e inscrições no curso de pós-graduação é realizada através 

do preenchimento de um formulário on-line, disponível no site institucional 

(www.esesjcluny.pt). 

3. A candidatura e respetiva inscrição tem um custo de 50 euros. O pagamento deverá 

ser efetuado através de transferência bancária (IBAN/ NIB para a transferência: PT50 

0035 0336 0012 2158 3306 4). 

4. Os(as) candidatos(as) devem ainda digitalizar e enviar por email 

(secretaria@esesjcluny.pt) os seguintes documentos:   

a) Cartão de Cidadão 

b) Certificado de habilitações 

c) Comprovativo de pagamento 

 

5. O processo de inscrição estará concluído com a confirmação da receção dos 

documentos (inclusivamente o comprovativo de pagamento), via email, pela secretaria 

académica. 

6. Na 2ª fase, o curso terá 39 vagas e funcionará apenas se reunir um número mínimo 

de 20 inscritos.  

7. Caso o número de candidatos(as) de 2ª fase seja superior ao número de vagas, a 

seleção será efetuada pela ordem da candidatura rececionada no e-mail 

secretaria@esesjcluny.pt. Os(as) candidatos(as) não admitidos(as) poderão solicitar o 

reembolso do valor da candidatura ou, caso prefiram, ficarão com uma nota de crédito 

para uma próxima edição do curso. 
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8. No ato de matrícula (gratuita) deverão ser apresentados os originais dos documentos 

utilizados no processo de candidatura, sob pena de exclusão do(a) candidato(a). 

9. As propinas a aplicar ao curso de pós-graduação são: 

A) Propina anual €2500 ou 10 mensalidades de €250 (de 10/2022 a 07/2023). 

 

9.1 No pagamento da propina anual será atribuída uma bonificação de 5%. 

 

9.2. Os restantes emolumentos (seguros, inscrições em semestre, certificados e exames) 

podem ser consultados na tabela de emolumentos em vigor na ESESJC. 

9.3 Em caso de desistência, não serão restituídos os valores investidos pelo candidato. 

 10. O calendário das ações referentes à 2ª fase de candidaturas e inscrição ao curso 

de pós-graduação é o seguinte: 

Ações Data de início Data de fim 

Candidaturas e inscrições 8 de julho 2022 7 setembro 2022 

Divulgação de resultados provisórios 14 setembro 2022 --- 

Reclamações 15 setembro 2022 21 setembro 2022 

Publicação de resultados definitivos 23 setembro 2022 --- 

Matrícula 26 setembro 2022 29 setembro 2022 

Início do curso 30 setembro 2022 17 julho 2023 
 

11. O curso decorrerá semanalmente à sexta-feira, das 17:00 às 21:00, e ao sábado, das 

09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 (com pausa letiva na Páscoa e no Natal). 

Funchal, 7 de julho de 2022 

 

A Presidente do Conselho e Direção 

Merícia Bettencourt 


