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EDITAL 
CONCURSOS ESPECIAIS PARA TITULARES DE CURSO SUPERIOR PARA ACESSO AO 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM (1º CICLO)  

Ano Letivo 2022/2023 

A Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny (ESESJC) fixa 2 vagas para os 

Concursos Especiais de Acesso ao Curso de Enfermagem (1º ciclo), das quais 

1 vaga para titulares de um Curso Técnico Superior Profissional (Referência A) e 

1 vaga para titulares de Outros Cursos Superiores (Referência B) 

nos termos do seu regulamento do concurso especial para acesso e ingresso no 1º 

ciclo do curso de Enfermagem dos titulares de cursos superiores, diploma de 

especialização tecnológica e titulares de um diploma técnico superior profissional, de 

17 de setembro de 2014. 

1. Destinatários 

Referência A: Titulares de um curso Técnico Superior Profissional de Gerontologia e 

Cuidados de Longa Duração da ESESJC.1 

Referência B: Titulares de outro curso superior, conferente de grau de bacharel, 

licenciado, mestre ou doutor. 

2. Condições de acesso e ingresso 

2.1. Ser titular de um curso de ensino superior  

2.2. Pré-requisitos fixados para o acesso ao 1º Ciclo do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem (Grupo A) 

3. Documentos a apresentar 

3.1. Foto; 

3.2. Bilhete de identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; 

3.3. Requerimento (Form53), fornecido pelos serviços académicos; 

3.3. Documento comprovativo de pré-requisito: 

a) Comunicação Interpessoal: 

Ausência de deficiência psíquica, sensorial ou motora que interfira gravemente 

com a capacidade funcional e de comunicação interpessoal a ponto de impedir 

a aprendizagem própria ou alheia. 

                                                 
1 Dispensa de realização de prova de ingresso nos termos previstos no n.º 1 do art.º 11.º do Decreto-Lei 
n.º 63/2016 de 13 de setembro (alteração do Decreto-Lei n.º 113/2014 de 16 de julho) 
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b) Forma de comprovação: 

Atestado médico, sob a forma de resposta a um questionário, nos termos do 

regulamento publicado como anexo III da Deliberação nº 202/2012, de 16 de 

fevereiro; 

3.4. Certidão comprovativa da titularidade da habilitação com que o estudante se 

candidata;2 

3.5. Certidão de habilitações discriminada das Unidades Curriculares em que obteve 

aproveitamento (Referências A e B) e conteúdos programáticos (Referência B); 

3.6. Curriculum Vitae, em modelo Europass, datado e assinado (Referência A); 

3.7. Comprovativo de pagamento de candidatura (80 euros) 

IBAN PT50 0035 0336 0012 2158 3306 4 

4. Forma de apresentação de candidatura 

A candidatura deve ser apresentada através do correio eletrónico 

secretaria@esesjcluny.pt, com o envio de todos os documentos num único e-mail 

indicando o concurso a que se destina candidatura. No momento da matrícula, 

deverão ser apresentados os originais de todos os documentos na Secretaria da 

ESESJC, sob pena da exclusão do candidato. 

5. Critérios de seleção e seriação 

5.1. As listas finais de colocação são apresentadas por ordem decrescente de 

classificação final, sendo que esta corresponde: 

5.1.1. Referência A 

a) Melhor classificação de curso; 

b) Conclusão do curso em data mais recente; 

c) Maior pontuação no Curriculum Vitae. 

5.1.2. Referência B 

a) Titulares de curso de grau académico mais elevado; 

b) Melhor classificação de curso; 

c) Conclusão do curso em data mais recente; 

d) Maior número de Unidades Curriculares passíveis de creditação. 

5.2. Os resultados finais dos concursos são tornados públicos, em listas independentes 

de concurso (Referência A e Referência B), contendo uma das seguintes menções: 

a) Colocado; 

b) Não colocado; 

                                                 
2 Nos termos previstos no art.º 9º (Referência A) ou no art.º 12º (Referência B) do decreto-lei n.º 
113/2014, de 16 de julho, na sua atual redação. 
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c) Excluído. 

5.3. O júri poderá solicitar informações adicionais dos elementos constantes no 

Curriculum Vitae. 

6. Reclamações 

Os candidatos podem recorrer das classificações atribuídas, mediante exposição 

fundamentada a apresentar no prazo de 2 dias úteis a partir da data de publicação dos 

resultados, sendo a decisão da competência do Presidente do Conselho de Direção da 

ESESJC, a proferir no prazo de 2 dias úteis.  

7. Propinas e outros emolumentos 

Candidatura 80 euros  Propina anual  11  

Matrícula (1º ano do curso) 130 euros  (setembro a julho) mensalidades 

Inscrição no semestre 50 euros  Seguro (anual) 7 euros 

Os valores a serem aplicados correspondem à tabela de emolumentos em vigor. 

8. Calendarização e ações:  

Ação Data 

Publicação do Edital 30/05/2022 

Período de candidatura 20/07 a 19/08/2022 

Afixação de listagem de candidatos colocados 07/09/2022 

Apresentação de reclamações 08/09 e 09/09/2022 

Matrícula e Inscrição 12/09 e 13/09/2022 

 

Funchal, 30 de maio de 2022 

 

A Presidente do Conselho de Direção 

Merícia Bettencourt 

 


