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a) Os titulares de uma licenciatura ou mestrado integrado em medicina dentária; 
b) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho 
Cientifico como satisfazendo os objetivos de um dos graus referidos na alínea anterior para efeitos 
de prosseguimento de estudos. 

 
 
 

 
 

Vagas 4 

Candidaturas 10/5 – 31/08 

Avaliação 
candidaturas 

02/09 – 06/09 

Provas 09/09 

Entrevistas 16/09 

Publicação resultados 23/09 – 27/09 

Início das aulas 14/10 

 

 

 

Os candidatos devem juntar ao boletim de candidatura os seguintes documentos: 

a) Certidão comprovativa de um dos graus referidos no número um deste artigo; 

b) Curriculum Vitae; 

c) Fotografia tipo passe; 

d) Cartão de Identificação; 

e) Carta (s) de recomendação; 

f) Carta de motivação. 
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A seleção dos candidatos será feita pelo Conselho Coordenador mediante apreciação curricular, 

complementada por uma prova escrita e/ou prática, caso estas se considerem necessárias, e pela 

realização de uma entrevista. 

2 — Os resultados serão publicados de modo a permitir a matrícula e inscrição dos candidatos 

selecionados nos prazos definidos pelo Conselho Científico. 

 

Bibliografia Recomendada para a Prova Escrita: 
 

1. Tylman`s Theory and Practice of Fixed Prosthodontics. Malone W, Koth D. 8th Edition, Medico 
Dental Media International, 1989. 

 
2. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Shillingburg, Herbert T., Jr.; Sather, David A.; Wilson, 
Edwin L., Jr.; Cain, Joseph R.; Mitchell, Donald L.; Blanco, Luis J.; and Kessler, James C. , Fourth 
Edition, 2012 

 
3. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported 
Prostheses. Zarb GA, Bolender CL. 13th Edition. Mosby-Year Book, Inc. 2012. 

 
4. McCracken ́s Removable Partial Prosthodontics. Carr A, McGivney GP, Brown DT. 12th Edition. 
Elsevier Mosby, 2011. 

 
5. Removable Partial Denture Design: Outline Syllabus. Krol AJ, Jacobsen TE, Finzen FC. 5th 
Edition, 1999. 

 
6. Management of temporomandibular disorders and occlusion. Okeson, J.P. St. Louis, 7th C.V. 
Mosby Company, 2013. 

 
7. Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. Dawson PE. Elsevier Mosby 2007 8. McNeill, 
C. “Ciência e prática de oclusão.” Quintessence Ed., 2000. 

 
8. McNeill, C. “Ciência e prática de oclusão.” Quintessence Ed., 2000. 

 
9. Misch CE. Contemporary Implant Dentistry. 3aed. Mosby Inc., 2007. 

 
10. Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition: A Biomimetic Approach. Magne P., 
Belser, U. 1st edition. Quintessence Publishing Co. 2002. 

 
11. Esthetic Rehabilitation In Fixed Prosthodontics: Esthetic Analysis: A Systematic Approach To 
Prosthetic Treatment (Book 1). Fradeani, M. Quintessence Pub Co. 1st edition. 2004. 

 
12. Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics: Prosthetic Treatment: A Systematic Approach 
to Esthetic, Biologic, and Functional Integration (Book 2). Fradeani, M. Quintessence Pub Co. 1st 
edition. 2008. 

4. Critérios de Seriação 
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6. Submissão de Candidaturas 

 

 
 

a) Taxa de candidatura 100€ (cem euros) não reembolsável; 

b) Valor da propina anual – 10.000€ (dez mil euros), no momento da matrícula/inscrição; 

c) Em alternativa, os estudantes poderão optar por pagamento da propina em 8 prestações; 
 
 

Prestação Valor Anual 

1ª Prestação 2.500€ 

2ª Prestação 1.000€ 

3ª Prestação 1.250€ 

4ª Prestação 1.000€ 

5ª Prestação 1.000€ 

6ª Prestação 1.250€ 

7ª Prestação 1.000€ 

8ª Prestação 1.000€ 

 
 
 
 

Em caso de desistência de estudos, o estudante não é reembolsado do pagamento feito no ato 

da matricula e inscrição, ficando obrigado ao pagamento das prestações da taxa anual de 

frequência (propina) que ainda não tenham vencido. 

 

 
A submissão das candidaturas é efetuada através do Portal de Candidatura Fenix on-line da 

FMD-UL para alunos novos: https://fenix.fmd.ulisboa.pt/accountCreation 

Os alunos que já tenham portal académico Fenix as candidaturas são feitas através do portal. 

 
 

Como apresentar a candidatura on-line 

 
Antes de efetuar a sua candidatura on-line pedimos que leia atentamente as instruções abaixo. 
Em caso de dúvidas na submissão da candidatura, não hesite em contactar os Serviços 
Académicos (secretaria@fmd.ulisboa.pt) da Faculdade  de  Medicina  Dentária.  A  
candidatura implica o pagamento de uma taxa, não reembolsável, no valor de 100 EUR. 

 
1. Para efetuar a sua candidatura on-line deverá aceder ao sistema Fénix. Para tal, deverá 

necessariamente realizar um pré-registo na aplicação. 
2. Nota Importante: Têm ocorrido alguns problemas no envio de mensagens para a 

realização do pré-registo para endereços com os seguintes domínios: @netcabo.pt; 
@hotmail.com; @vodafone.pt. Como o motivo das falhas da entrega é alheio à ULisboa, 
caso o seu email seja de um desses domínios, informamos que não podemos garantir 
que as notificações do processo de candidatura sejam entregues atempadamente. 

3. Após aceder à aplicação, deverá selecionar o separador Candidato. Seguidamente, 
deverá criar a sua candidatura, escolhendo o regime e o curso. Após estes passos, deverá 
preencher os dados solicitados no formulário eletrónico. 

5. Propinas e Emolumentos 

https://fenix.fmd.ulisboa.pt/accountCreation
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7. Divulgação de Resultados 

8. Informações Adicionais 

4. Deverá anexar em formato digital todos os documentos necessários ao processo de 
candidatura. 

5. A candidatura on-line apenas se tornará válida após o pagamento da respetiva taxa de 
candidatura, sendo para o efeito disponibilizado uma referência multibanco (utilizável 
apenas dentro do sistema bancário português). É igualmente possível proceder ao 
pagamento através de cartão de débito ou crédito. Caso não seja efetuado o pagamento 
até à data indicada, a candidatura será anulada. 

6. A não submissão dos documentos necessários, ou a sua incorreta apresentação (p. ex., 
documento ilegível, documento estrangeiro não legalizado, etc.) invalidará a candidatura, 
sendo o candidato informado de tal facto através da plataforma Fénix ou para o endereço 
de e-mail indicado como “Principal” na ficha de dados pessoais da candidatura. Em caso 
de incorreção, o candidato deverá promover as alterações indicadas até final do prazo 
para submissão da candidatura. Caso não sejam realizadas as correções necessárias ou 
apresentados os elementos solicitados, a candidatura será anulada. 

7. Os erros ou omissões cometidas no preenchimento do formulário eletrónico de 
candidatura, ou na instrução do processo de candidatura, são da exclusiva 
responsabilidade do candidato. 

 
Findo o processo de seriação, os candidatos serão informados por e-mail do resultado final da 
candidatura. A lista de seriação será igualmente publicada nesta página. Em caso de admissão, a 
mesma estará condicionada à apresentação nos Serviços Académicos dos originais (ou cópias 
autenticadas) dos documentos apresentados, durante o prazo indicado. 

 
Inicie a sua candidatura em https://fenix.fmd.ulisboa.pt/accountCreation 

 

 

Os resultados serão divulgados quer no Portal da FMD-UL, quer na Plataforma Fenix onde o 

candidato submete a candidatura. 

 
 

 
Para informações adicionais poderá contactar os Serviços Académicos da FMD-UL através do 

seguinte e-mail: secretaria@fmd.ulisboa.pt. 

https://fenix.fmd.ulisboa.pt/accountCreation
http://www.fmd.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=408%2C1&amp%3B_dad=portal&amp%3B_schema=PORTAL
mailto:secretaria@fmd.ulisboa.pt

