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Artigo 1.°

Objeto

o presente documento, visa regulamentar o concurso especial, para acesso ao curso de Mestrado

integrado em Medicina Dentária por titulares de um curso de 1° ciclo, na área das Ciências Dentárias,

obtido em instituição de ensino superior português. No caso de titulares de uma licenciatura obtida no

estrangeiro, desde que a mesma esteja devidamente reconhecida, para que esta produza os mesmos

efeitos dos graus portugueses.

Artigo. 2.°

Vagas

Para o ano letivo 2019/2020 são abertas 5 vagas*.

*As vagas apresentadas são provisórias ainda requerem aprovação

Artigo. 3.°

Condições de Candidatura

1. Os candidatos terão de satisfazer cumulativamente as seguintes condições:

a) Ser titular de um curso de 1 O ciclo na área das Ciências Dentárias, área de formação de acordo

com o CNAEF, código 724, realizado em Portugal ou no estrangeiro, devendo neste último

caso o grau ter sido reconhecido em Portugal de acordo com a legislação em vigor;

b) Satisfazer o “pré-requisito” exigido para o ingresso no curso de Mestrado Integrado em

Medicina Dentária: grupo B- Comunicação Interpessoal.

c) Terá de ter a nacionalidade de um estado membro da União Europeia ou terá de apresentar

uma declaração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras onde comprove que já reside em

Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta.

Artigo 4.°

Prova de Ingresso

1 . A prova de ingresso tem como objetivo permitir seriar os candidatos. Esta prova incluirá

conhecimentos nas disciplinas da área das Ciências Dentárias;

2. As provas serão elaboradas pelos membros do júri nomeados pelo Conselho Científico;

3. A prova é escrita, com perguntas de resposta múltipla, e tem apenas uma única época e chamada;

4. Os candidatos poderão solicitar a revisão da prova em requerimento dirigido ao júri devidamente

fundamentado;

5. As matérias sobre as quais incidirá a prova de ingresso e a bibliografia recomendada serão

afixadas até um mês antes do dia da realização da mesma, sendo igualmente definida a sua

duração, o número e a cotação das questões;
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Artigo 9°

Divulgação e Comunicação dos Resultados

As listas com os resultados são tornadas públicas através de Edital, afixado na FMDUL e no portal da

mesma.

Artigo 1O.°

Prazos

Início Fim

Formalização da candidatura 22-07-2019 09-08-2019

Prova de ingresso 09-09-2019

Afixação dos resultados da prova de ingresso 11-09-2019

Pedido de revisão da prova de ingresso 11-09-2019 13-09-2019

Prazo limite para decisão dojúri sobre a reclamação 17-09-2019

Afixação dos editais de colocação 18-09-2019

Reclamação sobre as colocações 18-09-2019 20-09-2019

Prazo limite para decisão sobre as reclamações 25-09-2019

Matrícula e entrega de documentos originais de candidatura 25-09-2019 30-09-2019

Artigo 11.°

Reclamações

1 . Da decisão de colocação dos candidatos, poderão os interessados apresentar reclamação,

devidamente fundamentada, dirigida ao Diretor da Faculdade, no prazo indicado no artigo anterior;

2. Compete ao Diretor pronunciar-se sobre as reclamações apresentadas e comunicar, por escrito,

aos reclamantes a decisão.

Cidade Universitária, 28 de junho de 2019

O Diretor,

(Prof. Doutor luís Miguel Pires Lopes)


