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Ao abrigo do disposto na alínea p) do artigo 11.º dos supra referidos
Estatutos, designo como Vice-Presidentes do Conselho de Gestão do ISA:
Doutora Ana Cristina Ferreira da Cunha Queda, professora auxiliar;
Doutora Maria da Graça Corte-Real Mira da Silva Abrantes, professora auxiliar;
Doutora Maria Luísa Louro Martins, professora auxiliar.
2 de junho de 2014. — A Presidente do ISA, Prof.ª Doutora Amarílis
Paula Alberti de Varennes e Mendonça.
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UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Regulamento n.º 236/2014
Regulamento do Concurso Especial e do Estatuto do Estudante
Internacional da Universidade da Madeira
Preâmbulo
De acordo com o estabelecido no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 36/2014
de 10 de março, as instituições de ensino superior devem aprovar um
regulamento de aplicação do disposto no diploma atrás mencionado.
A adoção do presente regulamento reveste caráter de especial urgência,
quer pelo decurso adiantado do ano letivo, como pela necessidade imperiosa de estabelecer regras claras e específicas ao Estatuto de Estudante
Internacional, tendo em conta o n.º 3 do artigo 14.º do referido diploma
legal, o que se mostra incompatível com a sua prévia divulgação e discussão por 30 dias, pelo que, nos termos do disposto no artigo 110.º/3
do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, dispensa-se
tais formalidades.
Assim, face à necessidade de aprovar o Regulamento do Concurso
Especial e do Estatuto do Estudante Internacional da Universidade da
Madeira, após audição da Comissão Académica do Senado, e ao abrigo
da alínea q) do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Universidade da
Madeira, aprovados pelo Despacho Normativo n.º 53/2008, publicado
na 2.º Série do Diário da República de 17 de outubro, o Reitor da Universidade da Madeira aprova o seguinte regulamento.
Artigo 1.º
Âmbito
Este regulamento aplica-se exclusivamente aos estudantes que se
candidatam a ciclos de estudos da Universidade da Madeira ao abrigo
do Estatuto do Estudante Internacional, designadamente os que satisfazem as condições definidas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2014,
de 10 de março, e, respeitando os princípios gerais definidos no mesmo
decreto-lei, que define as condições específicas de acesso, ingresso e
frequência.
Artigo 2.º
Condições de acesso e ingresso
1 — O acesso e ingresso de estudantes internacionais em todos os primeiros ciclos de estudos realiza-se exclusivamente, à exceção do acesso
pelos contingentes especiais previstos no Decreto-Lei n.º 393-A/99,
através de concurso especial de acesso e ingresso regulado pelo Decreto-Lei n.º 36/2014 e pelo presente regulamento, e está sujeito à verificação
das condições gerais de acesso estabelecidas no artigo 5.º do referido
decreto-lei conforme previsto no artigo 6.º do mesmo decreto-lei.
2 — Podem candidatar-se à matrícula e inscrição nos primeiros ciclos
de estudos:
a) Os titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida,
lhes confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior
desse país;
b) Os titulares de um diploma do ensino secundário português ou de
habilitação legalmente equivalente.
3 — A validação da titularidade referida na alínea a) do ponto 2
deve ser feita pela entidade competente do país em que a qualificação
foi obtida.
4 — A equivalência de habilitação referida na alínea b) do ponto 2
é definida pela Portaria n.º 224/2006, de 8 de março e pela Portaria
n.º 699/2006, de 12 de julho.
5 — São condições concretas de ingresso nos primeiros ciclos da
Universidade da Madeira:
a) A verificação da qualificação académica específica para ingresso
no ciclo de estudos, a qual incidirá sobre as matérias das provas de

ingresso fixadas para o ciclo de estudos em causa no âmbito do regime
geral de acesso e ingresso, de modo a assegurar que só são admitidos
através deste concurso estudantes que demonstrem conhecimentos nas
matérias das provas de ingresso de nível e conteúdo equivalentes aos
dos estudantes admitidos através do regime geral de acesso e ingresso
português;
b) A verificação do conhecimento da(s) língua(s) em que o ciclo de
estudos é ministrado, podendo a competência oral, quando necessária,
ser verificada com recurso à videoconferência;
c) A verificação de satisfação dos pré-requisitos que tenham sido
fixados para o mesmo ciclo de estudos no âmbito do regime geral de
acesso e ingresso no ensino superior português.
6 — A verificação das condições nas alíneas a) e b) do número anterior
efetuar-se-á através de prova documental a entregar pelo candidato no
momento da candidatura, ou através da realização de exames escritos,
eventualmente complementados com exames orais, realizados pela
Universidade da Madeira para esse fim.
7 — As condições concretas de ingresso nos segundos e terceiros
ciclos de estudos da Universidade da Madeira são as que se encontram
estabelecidas nas normas legais e regulamentares em vigor.
8 — Todos os documentos relacionados com a verificação da satisfação das condições de acesso e ingresso, incluindo eventuais provas
escritas efetuadas pelo estudante, integram o seu processo individual.
Artigo 3.º
Candidaturas e inscrição
1 — A candidatura à matrícula e inscrição é apresentada junto da
Unidade dos Assuntos Académicos, podendo recorrer-se a plataformas
eletrónicas.
2 — A candidatura é efetuada mediante entrega ou submissão eletrónica de requerimento, acompanhada dos documentos estabelecidos no
artigo seguinte e o pagamento dos emolumentos devidos.
3 — O prazo para candidaturas é fixado anualmente, através de edital
de abertura de candidaturas, com antecedência não inferior a três meses
em relação à sua data de início e divulgado na página eletrónica da
Universidade da Madeira.
4 — Excetua-se do número anterior o prazo para candidaturas relativas
ao ano letivo 2014/2015, o qual nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 36/2014, pode ser de até um mês antes do seu início.
Artigo 4.º
Documentos a apresentar
1 — Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade estrangeiro ou do passaporte;
b) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem
nacionalidade portuguesa e não está abrangido pelo disposto nos números
2 e 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março;
c) Conforme os casos:
i) Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou habilitação equivalente;
ii) Documento comprovativo de que a qualificação académica estrangeira apresentada confere, no país em que foi obtida, o acesso e
possibilidade de ingresso no ensino superior, devidamente validado por
uma autoridade competente desse país, conforme o n.º 3 do artigo 2.º
deste regulamento;
d) Conforme os casos, documento comprovativo da classificação
obtida:
i) Nos exames finais do ensino secundário português correspondentes
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;
ii) Nos exames considerados equivalentes realizados no estrangeiro;
iii) Nas disciplinas do ensino secundário correspondentes às fixadas
como provas de ingresso para o ciclo de estudos em causa;
iv) Nas disciplinas, realizadas no estrangeiro consideradas homólogas
das provas de ingresso para o ciclo de estudos em causa, de acordo
com a deliberação anual da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior no que respeita o artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98,
de 25 de setembro, ou outras que o júri referido no artigo 5.º considere
cientificamente aceites como área de acesso e ingresso no ciclo de
estudos pretendido;
v) Em exames que tenham sido realizados pela Universidade da Madeira para verificação da qualificação académica específica para acesso
e ingresso no ciclo de estudos pretendido;
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e) Documento comprovativo do domínio da(s) língua(s) em que o
ciclo de estudos vai ser ministrado, ou auto declaração da posse de tal
domínio;
f) Documento comprovativo da posse dos pré-requisitos, caso seja
exigido pelo ciclo de estudos a que o estudante se candidata, ou auto
declaração de que estão na sua posse.
2 — Os documentos referidos nas alíneas anteriores devem ser traduzidos sempre que não forem emitidos em português, inglês, francês
ou castelhano, e visados pelo serviço consular ou apresentados com a
aposição da Apostila de Haia pela autoridade competente do Estado de
onde é originário o documento.
Artigo 5.º
Júri de seleção e seriação
1 — O júri de seleção e seriação dos candidatos a determinado curso,
é nomeado pelo Reitor, sob proposta do Diretor de Curso e deve incluir,
no mínimo, dois professores das áreas disciplinares do curso.
2 — O resultado da seleção e seriação dos candidatos exprime-se
através de uma das seguintes situações:
a) Colocado;
b) Não colocado;
c) Excluído.
3 — Compete ainda ao júri propor ao Reitor a criação de vagas adicionais nos termos do n.º 4 do artigo 8.º
4 — As decisões proferidas pelo júri são fundamentadas por suportes
materiais e devem ser depositadas na Unidade de Assuntos Académicos,
a quem compete a divulgação pública dos resultados.
Artigo 6.º
Candidatura e matrícula condicional
1 — Podem ser aceites candidaturas e matrículas condicionadas, no
caso dos candidatos que não tenham entregue documento comprovativo
do domínio da(s) língua(s) em que o ciclo de estudos vai ser ministrado,
e ou da satisfação dos pré-requisitos para os ciclos de estudos que os
exigem.
2 — Aos candidatos que se auto declararam da posse do domínio da(s)
língua(s) em que o ciclo de estudos vai ser ministrado, a Universidade
da Madeira facultará, aos que o desejarem, um exame a cargo de uma
equipa de especialistas nomeada pelo Reitor, a realizar até 30 dias após
o início das aulas, que servirá de comprovativo de tal domínio.
3 — Os comprovativos, a que se refere o n.º 1, devem ser entregues
na Unidade de Assuntos Académicos até 60 dias após o início das aulas. O não cumprimento do prazo anterior, determina a anulação da
inscrição.
4 — Em caso de anulação da inscrição, decorrente do número anterior,
o candidato fica obrigado ao pagamento de 20 % das propinas anuais
previstas para o ciclo de estudos em causa, para além dos emolumentos
e taxas devidas.
Artigo 7.º
Taxa de candidatura e Propinas
1 — São devidas taxas de candidatura nos termos fixados na tabela
de emolumentos da Universidade da Madeira.
2 — São devidas propinas pela matrícula e inscrição nos ciclos de
estudos, que podem ser diferenciadas para o mesmo tipo de ciclo de
estudos atendendo aos custos reais dos mesmos, as quais serão fixadas
anualmente pelo Conselho Geral, sob proposta do Reitor, ouvido o
Senado. No restante segue o regulamento de propinas da Universidade
da Madeira.
Artigo 8.º
Vagas e prazos
1 — O número de vagas para cada ciclo de estudos é fixado anualmente pelo Reitor, ouvida a Comissão Académica do Senado, até pelo
menos três meses antes da data de início do concurso.
2 — Para a sua definição deve ter-se em conta:
a) O número de vagas definido no processo de acreditação do ciclo
de estudos;
b) Os recursos humanos e materiais da Unidade Orgânica responsável
pelo ciclo de estudos;
c) O número de vagas fixadas para o regime geral de acesso e para
os restantes concursos especiais;
d) Os limites previamente fixados por despacho do membro do Governo responsável pela área de ensino superior;

e) As orientações gerais que sejam previamente estabelecidas pelo
membro do Governo responsável pela área de ensino superior.
3 — As vagas referidas no n.º 1 são comunicadas anualmente à DGES,
acompanhadas da respetiva fundamentação.
4 — Sempre que dois ou mais candidatos em situação de empate
disputem o último lugar disponível, são criadas vagas adicionais.
5 — O presente concurso especial de acesso decorre de acordo com
o calendário anualmente fixado pelo Reitor e divulgado na página da
Universidade da Madeira.
Artigo 9.º
Seriação
1 — A ordenação dos candidatos a cada ciclo de estudos é feita por
ordem decrescente da classificação final. A classificação final é expressa
na escala 0-20, entre 10 e 20.
2 — Só podem ser colocados candidatos que obtenham a nota mínima
estabelecida para cada ciclo de estudos no concurso nacional de acesso
ao ensino superior.
3 — A classificação final é obtida pela média aritmética simples dos
resultados obtidos, conforme aplicável:
a) Nos exames finais do ensino secundário português correspondentes
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;
b) Nos exames considerados equivalentes realizados no estrangeiro;
c) Nas disciplinas do ensino secundário correspondentes às fixadas
como provas de ingresso para o ciclo de estudos em causa;
d) Nas disciplinas, realizadas no estrangeiro consideradas homólogas
das provas de ingresso para o ciclo de estudos em causa, de acordo
com a deliberação anual da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior no que respeita o artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98,
de 25 de setembro, ou outras que o júri referido no artigo 5.º considere
cientificamente aceites como área de acesso e ingresso no ciclo de
estudos pretendido;
e) Nos exames realizados pela Universidade da Madeira a que se
refere o item v) da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
4 — Às classificações expressas em escalas diferentes de 0-20, podem ser aplicadas as deliberações da Direção-Geral do Ensino Superior
relativas à atribuição da classificação para efeitos de reconhecimento de
graus estrangeiros e, não sendo estas suficientes, as que o júri considere
como suficientes para determinar o resultado.
5 — Os resultados finais são divulgados após homologação do Reitor
da Universidade da Madeira.
Artigo 10.º
Estudante plurinacional
1 — O estudante internacional que, no momento da candidatura, tem
também nacionalidade portuguesa ou é nacional de um Estado-Membro
da União Europeia no qual tenha residência habitual não pode candidatar-se a este concurso especial.
2 — Nas situações em que o candidato declare não ter nacionalidade
portuguesa ou de qualquer Estado-Membro da União Europeia no qual
tenha residência e em que, posteriormente, tal se verificar ser falso, é
anulada a seriação ou a matrícula e inscrição efetuadas.
3 — Se o candidato tem duas ou mais nacionalidades estrangeiras e
uma delas corresponde à nacionalidade de um Estado-Membro da União
Europeia no qual não tenha residência habitual pode, no momento da
candidatura, optar pelo estatuto que prefere:
i) caso opte pelo estatuto de estudante internacional, que lhe permite
candidatar-se a este concurso especial, tem de mantê-lo até ao final do
ciclo de estudos a que se candidatou;
ii) caso opte pelo estatuto de estudante nacional, não pode candidatar-se a este concurso especial.
Artigo 11.º
Ação social
Os estudantes internacionais beneficiam exclusivamente da ação
social indireta.
Artigo 12.º
Reingresso, mudança de curso e transferência
Aos estudantes internacionais admitidos a partir de 2014-2015 através
dos regimes de reingresso, mudança de curso e transferência aplica-se
o disposto no presente regulamento.
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Artigo 13.º
Dúvidas e Omissões

As situações não contempladas no presente regulamento seguem o
estipulado no Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, sendo os casos
omissos decididos por despacho do Reitor.
Artigo 14.º
Normas transitórias e entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor, no dia a seguir à publicação
no Diário da República.
29 de maio de 2014. — O Reitor, Prof. Doutor José Carmo.
207870871

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Edital n.º 513/2014
1 — Torna-se público que por despacho, de 30 de maio de 2014, do
Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, no uso de competência
própria, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 92.º da
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e alínea d), do n.º 1, do artigo 40.º dos
Estatutos do IPG — Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro,
se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar da publicação
do presente edital no Diário da República, concurso documental para
recrutamento de um Professor Coordenador, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a Área
Disciplinar de Design, Conceção e Produção, na especialidade de
Ciências e Engenharia dos Materiais, para a Escola Superior Tecnologia e
Gestão deste Instituto, de acordo com o disposto nos artigos 6.º, 10.º; 19.º,
29.º A e 29.º B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico — Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio —, adiante designado
por ECPDESP, conjugados com o Despacho n.º 13939/2010, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 2 de setembro.
2 — Prazo de validade:
2.1 — O concurso é válido para o posto de trabalho referido, caducando com a sua ocupação ou por inexistência ou insuficiência de
candidatos.
2.2 — O concurso pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado do Presidente do IPG, respeitados os princípios gerais da
atividade administrativa bem como os limites legais, regulamentares
e concursais.
3 — Requisitos gerais de admissão — Os previstos no artigo 8.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 12.º-E
do ECPDESP.
4 — Requisitos especiais de admissão — Nos termos do artigo 19.º do
ECPDESP, republicado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto
e alterado pelo artigo 1.º da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, ao presente
concurso poderão candidatar-se os titulares do grau de doutor/a ou do
título de especialista, obtido há mais de cinco anos, na área ou área afim
daquela para que é aberto o presente concurso. Os opositores ao concurso
detentores de habilitações obtidas no estrangeiro devem comprovar o
reconhecimento, equivalência ou registo do grau de doutor, nos termos
da legislação aplicável.
5 — Caracterização do conteúdo funcional da categoria — o descrito
no n.º 5, do artigo 3.º do ECPDESP.
6 — Formalização da candidatura — a candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Presidente do Instituto
Politécnico da Guarda, podendo ser entregue pessoalmente no Setor
de Expediente, sito na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 50, 6300-559
Guarda, ou remetido, pelo correio, sob registo, expedido até ao termo
do prazo fixado para apresentação de candidaturas, e deverá conter os
seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade,
data de nascimento, número e data do bilhete de identidade ou de documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito, termo da respetiva validade e serviço emissor, residência, código postal e telefone ou
endereço eletrónico de contacto);
b) Habilitações académicas e ou títulos profissionais/académicos;
c) Categoria, grupo ou área disciplinar a que pertence, tempo de
serviço como docente do ensino superior e instituição a que pertence,
se aplicável;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem passíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal;

e) Identificação do concurso a que se candidata e referência ao Diário
da República em que foi publicado o presente edital;
f) Identificação expressa do elemento que deve instruir a candidatura
e a que se refere a alínea c), do ponto 7.2 do Edital, com menção do
ponto da alínea c) a que se reporta (se i, ii, iii ou iv);
g) Data e assinatura.
7 — Instrução do Requerimento de Admissão:
7.1 — Os requerentes deverão fazer acompanhar os seus requerimentos com os seguintes documentos comprovativos dos requisitos gerais,
previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro:
a) Cópia simples do bilhete de identidade/cartão do cidadão, ou
documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;
b) Certificado do registo criminal comprovativo da não inibição do
exercício de funções públicas, ou não interdição do exercício daquelas
que se propõe desempenhar;
c) Certificado médico comprovativo de possuir a robustez física
e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções a que se
candidata;
d) Boletim de vacinação obrigatória.
7.2 — De acordo com o ECPDESP, e em consonância com o Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do Instituto Politécnico da Guarda — publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 171, de 2 de setembro, através do Despacho
n.º 13939/2010 —, o requerimento de admissão ao concurso é ainda
instruído com os seguintes elementos:
a) Documento comprovativo do preenchimento dos requisitos especiais previstos no n.º 4 do presente Edital, sendo que os opositores
ao concurso detentores de habilitações obtidas no estrangeiro devem
comprovar o reconhecimento, equivalência ou registo do grau de doutor,
nos termos da legislação aplicável;
b) Seis exemplares, impressos ou policopiados, do curriculum vitae
do candidato, com indicação do desempenho técnico-científico e ou
profissional, bem como das atividades pedagógicas desenvolvidas, e
práticas relevantes para a missão do Instituto e quaisquer outros documentos que facilitem a formação de um juízo sobre as aptidões dos
candidatos para o exercício do conteúdo funcional da categoria a que
concorre. Os candidatos deverão organizar o seu curriculum vitae de
acordo com o modelo anexo ao presente edital;
c) Seis exemplares, impressos ou policopiados, de um dos seguintes
elementos:
i) Um relatório sucinto de uma unidade curricular anteriormente
lecionada;
ii) Um projeto completo de programa para uma unidade curricular pertencente à área disciplinar referida no anúncio de abertura de concurso,
incluindo definição dos objetivos, descrição das estratégias pedagógicas,
discriminação e justificação dos conteúdos, distribuição dos tempos de
contacto, processo de avaliação, e desenvolvimento de competências
para a investigação, pelos alunos, no seu âmbito;
iii) Um relatório sucinto de um projeto de investigação previamente
terminado ou em curso;
iv) Uma proposta de projeto de investigação relacionado com a área
científica para a qual é aberto o concurso;
d) Documentos comprovativos de quaisquer outros elementos que
os candidatos considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal;
e) Toda a documentação referida é obrigatoriamente entregue também
em suporte digital (formato cd/dvd/pen, devidamente identificado),
incluindo os documentos assinados, os quais são facultados em formato
portable format document, vulgo pdf, com a respetiva assinatura. Deverão igualmente ser entregues em suporte digital, em formato pdf, cópias
de todos os trabalhos mencionados no curriculum vitae.
8 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
(gerais e especiais) legalmente exigidos nos termos do presente edital,
ou a sua apresentação fora do prazo estipulado, determina a exclusão
do procedimento.
9 — Na fase de apresentação das candidaturas é, contudo, dispensada a apresentação dos documentos referidos nas alíneas b), c), e d)
do ponto 7.1, do presente edital, desde que os candidatos declarem
no requerimento, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos.
10 — Os candidatos que exerçam funções no Instituto Politécnico
da Guarda ficam dispensados da apresentação dos documentos que
já existam nos respetivos processos individuais, devendo tal facto ser
expressamente declarado nos respetivos requerimentos.

