INFORMAÇÕES PARA CANDIDATURAS – ANO LETIVO 2018/2019
INFORMATION FOR APPLICATIONS – ACADEMIC YEAR 2018/2019
A. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CICLO DE ESTUDOS / GENERAL INFORMATION ABOUT STUDY CYCLE
Ciclo de Estudos

Study Cycle

Programa Doutoral em Saúde Pública

PhD in Public Health

Diretor do Ciclo de Estudos

Director of the Study Cycle

Professora Doutora Carla Lopes

Professor Carla Lopes

Unidade Orgânica

Organic Unit

FMUP

FMUP

Unidade(s) Orgânica(s)/Universidade(s) em
associação

Organic Unit(s)/University(ies) in association

NA1

NA2

Local de edição do CE 18/19 (se em associação)

Location of the CS 2018/19 (if in association)

FMUP, ISPUP

FMUP, ISPUP
Idioma de Lecionação

Language of teaching

Inglês

English
Horário

Schedule

NA

NA

B. VAGAS / POSITIONS
Vagas
Positions
1.
N.º Vagas

Total
Total

1.ª Fase
1st Phase

2.ª Fase
2nd Phase

12

6

6 + sobrantes /
6 + remaining positions

Number of Positions
2.
Abrigo de Protocolos/Acordos*
Positions under Protocols/Agreements

5

Total de vagas 2018/2019 (1.+2.)
Total of positions 2018/2019(1.+2.)

17

*2. Vagas específicas ao abrigo de Protocolos/Acordos
Specific positions under Protocols / Agreements
Protocolo
Protocols / Agreements

Vagas
Positions

Erasmus Mundus

2

CPLP (Protocolo UP)

3
Número mínimo de estudantes para funcionamento do ciclo de estudos
Minimum number of students for the Study Cycle operate
5

1

NA = Não Aplicável

2

NA = Not Applicable
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C. CALENDARIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS / TIMEFRAME FOR APPLICATIONS
1.ª Fase
1st Phase

2.ª Fase
2nd Phase

Apresentação das candidaturas 3
Submission of applications4

03-02-2018 a 30-04-2018
03-02-2018 to 30-04-2018

02-05-2018 a 18-07-2018
02-05-2018 to 18-07-2018

Afixação de resultados provisórios5
Posting of provisional results6

15-05-2018
15-05-2018

27-07-2018
27-07-2018

16-05-2018 a 29-05-2018
16-05-2018 to 29-05-2018

30-07-2018 a 10-08-2018
30-07-2018 to 10-08-2018

05-06-2018
05-06-2018

04-09-2018
04-09-2018

Apresentação de reclamação dos candidatos
Submission of complaints by applicants

05-06-2018 a 25-06-2018
05-06-2018 to 25-06-2018

05-09-2018 a 25-09-2018
05-09-2018 to 25-09-2018

Publicação da decisão de reclamações
Publication of decision about complaints

02-07-2018
02-07-2018

02-10-2018
02-10-2018

Registration period8

12-06-2018 a 22-06-2018
12-06-2018 to 22-06-2018

10-09-2018 a 17-09-2018
10-09-2018 to 17-09-2018

Eventual colocação de suplentes
Eventual admission of non-placed applicants

25-06-2018 a 03-07-2018
25-06-2018 to 03-07-2018

20-09-2018 a 25-09-2018
20-09-2018 to 25-09-2018

Publicação de vagas sobrantes para a fase seguinte
Publication of remaining positions for the following phase

06-07-2018
06-07-2018

NA
NA

Modo de notificação dos candidatos
Means of notifying applicants

On-line na página da FMUP
FMUP Webpage (on-line)

On-line na página da FMUP
FMUP Webpage (on-line)

Audiência Prévia
Prior hearing
Afixação de resultados definitivos
Posting of final results

Realização de matrículas7

3

Submissão da candidatura em:

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/cand_geral.concursos_cand_abertos_view?pv_tipo_curso_sigla=&pv_apr_tipo_cur=S

Manual de Candidatura on-line:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=97253&pv_cod=1012qaTawyc8
4

Submission of applications in:

https://sigarra.up.pt/fmup/en/CAND_GERAL.CONCURSOS_CAND_ABERTOS_VIEW?pv_tipo_curso_sigla=&pv_apr_tipo_cur=S

Applications – Guide Support:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=102733&pv_cod=47AWh4Lat8JL
5

Os resultados provisórios são publicados em: Resultados Provisórios 2018.2019
Posting of provisional results in: Provisional Results 2018.2019
7
Realização da Matrícula on-line: https://sigarra.up.pt/fmup/pt/ins_geral.inscricao
Manual de Matrículas on-line:
6

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=102313&pv_cod=19NaraPaxaNa
8
Registration on-line: https://sigarra.up.pt/fmup/pt/ins_geral.inscricao

Registrations – Guide Support:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=102740&pv_cod=47cy8TlaEXja
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D. CREDITAÇÃO DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/ CREDIT TRANSFER REGARDING TRAINING
AND WORK EXPERIENCE

Apresentação do pedido
Submission of the request
Publicação de Resultados
Publication of results
Alteração da Inscrição resultante do processo de creditação
Change of the registration in result of the credit transfer process

1.ª Fase
1st Phase

2.ª Fase
2nd Phase

No ato de inscrição
Upon registration

No ato de inscrição
Upon registration

Até 15 dias úteis após a
apresentação do pedido
Until 15 working days after
submission of the request

Até 15 dias úteis após a
apresentação do pedido
Until 15 working days after
submission of the request

16-07-2018 a 18-07-2018
16-07-2018 to 18-07-2018

09-10-2018 a 11-10-2018
09-10-2018 to 10-10-2018

E. CALENDARIZAÇÃO DO ANO LETIVO/ TIMEFRAME FOR THE ACADEMIC YEAR

Início da atividade letiva na U. Porto
Beginning of classes at U. Porto

1.º Semestre
1st Semester

2.º Semestre
2nd Semester

18-09-2018

11-02-2019

F. CONDIÇÕES DE ACESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SERIAÇÃO/ ACCESS CONDITIONS AND CRITERIA
FOR SELECTION AND RANKING
Condições específicas de acesso ao ciclo de estudos
São admitidos à candidatura ao Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutor em Saúde Pública:
a) Licenciados ou detentores de mestrado, ou habilitação legalmente equivalente. O Ciclo de Estudos poderá
ainda aceitar licenciados ou mestres de outras origens, ouvida a Comissão Científica.
b) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica.

Specific conditions to access to the study cycle
Are admitted to the application for the PhD in Public Health:
a) Holders of a Bachelor’s degree or legal equivalent degree. The Cycle of Studies may also accept holders of a
foreign higher academic degree, after approval from the scientific committee.
d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum which demonstrates that the candidate has the
skills to carry out this cycle of studies, approved by the Scientific Committee.

Critérios e subcritérios de seleção e seriação dos candidatos

Ponderação
(%)

1-Os candidatos serão ordenados pela Comissão Científica, tendo sempre em consideração o
currículo e o resultado de entrevista.
2 - No que respeita à classificação final (CF) dos candidatos deverá ser considerada a seguinte
fórmula CF=(AC+E)/2, sendo (AC) a avaliação curricular e (E) a entrevista.
2.1 - No que respeita à avaliação curricular (AC) será considerada a média ponderada de quatro
itens, a saber:
a) média de licenciatura ou mestrado integrado;
- >17 - 3
- 16-17 - 2

3

- 14-15 - 1
- <14 – 0
O fator de ponderação para este item será 1,5 (considerar o produto da classificação por 1,5).
b) curso de mestrado;
-Concluído, em área afim da saúde pública - 3
-Concluído, noutra área (que não afim à saúde pública) - 2
-Em curso - 1
-Sem mestrado – 0
O fator de ponderação para este item será 1 (considerar o produto da classificação por 1).
c) curriculum científico;
Publicações:
- Publicações em revistas internacionais indexadas como 1º ou último autor – classificação até 3
pontos, dependendo do n.º de publicações e dos respetivos indicadores de impacto;
- Publicações em revistas internacionais indexadas como coautor (que não 1º ou último) –
classificação até 2 pontos, dependendo do n.º de publicações e dos respetivos indicadores de
impacto;
- Publicações em revistas portuguesas – classificação até 1 ponto, dependendo do n.º de
publicações;
- Sem publicações – 0
O fator de ponderação para este item será 2,5 (considerar o produto da classificação por 2,5).
Comunicações:
- Comunicações em congressos internacionais como 1º autor – classificação até 3 pontos,
dependendo do n.º de comunicações;
- Comunicações em congressos nacionais como 1º autor – classificação até 2 pontos,
dependendo do n.º de comunicações;
- Comunicações em congressos nacionais ou internacionais como coautor (que não o 1º) –
classificação até 1 ponto, dependendo do n.º de comunicações;
- Sem comunicações – 0
O fator de ponderação para este item será 1 (considerar o produto da classificação por 1).
d) curriculum profissional.
- Experiência profissional na área da saúde – classificação até 2 pontos, dependendo da natureza
das funções e do tempo de experiência;
- Bolseiro de investigação – classificação até 1 ponto, dependendo da natureza das funções e do
tempo de experiência;
- Sem experiência profissional – 0
O fator de ponderação para este item será 1 (considerar o produto da classificação por 1).
2.2 - No que respeita à entrevista (E) a classificação a atribuir resultará da média aritmética das
classificações atribuídas por cada membro do júri, tendo em conta as qualidades e aptidões
reveladas pelos candidatos no decurso da entrevista, aferidas pelos seguintes itens:
a)
disponibilidade de tempo para dedicar ao programa;
b)
conhecimento e atitude profissional;
c)
contacto e comunicação;
d)
domínio da língua inglesa.
Cada um destes quatro itens será pontuado com 4 (quatro), 3 (três), 2 (dois) ou 1 (um) valores,
conforme na apreciação feita durante a entrevista o júri considere o perfil do candidato “muito
favorável”, “favorável”, “favorável com reservas” ou “desfavorável”, respetivamente.
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A classificação global da entrevista será obtida multiplicando a pontuação atribuída, por cada
membro do júri, a cada um destes quatro itens, respetivamente por: 1,5; 2; 1; 0,5.
Nota:
Devem ser considerados como requisitos mínimos de admissão ao programa a classificação de
licenciatura ou mestrado integrado igual ou superior a 14 valores ou currículo relevante e
classificação final mínima (CF) de 11,5 valores.

Criteria and sub-criteria for selection and ranking of applicants

Weighting
(%)

1- Applicants will be ranked by the Scientific Commission taking into account the curriculum
and the result of the interview.
2- The final classification (CF) will be the result of the following formula: CF =(AC+E)/2, being
(AC) the curricular evaluation and (E) the interview.
2.1 The weighted averages of the following items will be considered for the curricular
evaluation (AC):
a) Final mark of the Bachelor’s Degree or equivalent:
- > 17=3 points;
- 16-17 = 2 points;
- 14-15 = 1 point;
- < 14= 0 points;
The weighting factor for this item will be 1.5 (the score is multiplied by 1.5)
b) Master Degree
- Completed, in scientific areas related with the public health – 3 points;
- Completed, in another area (not related with public health) – 2 points;
- Ongoing – 1 point;
- Without Master Degree – 0 points
The weighting factor for this item will be 1 (the score is multiplied by 1)
c) Scientific curriculum:
Publications:
- Papers in international indexed journals as 1st or last author= 3points;
- Papers in International indexed journals as coauthor (that is not 1st or last)= 2 points;
- Papers in Portuguese journals= 1 point;
- Without papers=0;
The weighting factor for this item will be 2.5 (the score is multiplied by 2.5)
Communications:
- Oral presentations in International scientific meeting as 1st author = 3 points;
- Oral presentations in National scientific meeting as 1st author = 2 points;
- Oral presentations in National or International scientific meeting as coauthor (other
than 1st author) = 1 point;
- Without communications = 0 points;
The weighting factor for this item will be 1 (the score is multiplied by 1)
d) Professional curriculum:
- Work experience in the area of health = 2 points;
- Research fellow =1 point;
- No experience =0 points;
The weighting factor for this item will be 1 (the score is multiplied by 1)
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2.2 - The final classification of the interview will result from the average of the scores given by
each member of the jury, taking into account the qualities and skills revealed by the
candidates during the interview, assessed by the following items:
a) Availability to the Program;
b) Knowledge and professional attitude;
c) Contact and communication;
d) English language proficiency;
Jury members will score each of these four items with 4 (four), 3 (three), 2 (two) or 1 (one)
values, according to the assessment made during the interview consider the profile of the
candidate "very favorable" “favorable, "favorable with reserves" or "unfavorable",
respectively.
The final score of the interview will be given by multiplying the score assigned to each of these
four items by 1.5; 2; 1; 0.5, respectively.
Note: The final mark of the Bachelor’s Degree or equivalent, greater than or equal to 14/20 or
relevant curriculum and final classification (CF) of 11.5 points should be considered as
minimum admission requirements for the program.

Critério de desempate de candidatos
1º Melhor classificação no item "curriculum científico" da "avaliação curricular"
2º Melhor classificação no item "Entrevista"

Applicants tie-breaking criterion
1st- Best score obtained in the item “Scientific curriculum”
2nd - Best score obtained in the item “Interview”

G. OBSERVAÇÕES/ OBSERVATIONS
Observações
Observations
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H. PROPINAS/ FEE
Propinas

Fee

Tempo Integral

2750€ /ano (valor referência da UP)

Full Time

Tempo Parcial9

2062,5€ /ano

Part Time

Propinas Estudantes Internacionais10

2750€ /year (Reference value of UP)
2062,5€ /year
Fee for International Students11

Tempo Integral

7500€ /ano

Full Time

7500€ /year

Tempo Parcial*

5625€ /ano

Part Time

5625€ /year

Propinas Estudantes Internacionais
(caso específico CPLP)

Fee for International Students
(Specific Agreement CPLP)

Tempo Integral

3750€ /ano

Full Time

3750€ /year

Tempo Parcial*

2812,5€ /ano

Part Time

2812,5€ /year

OUTRAS INFORMAÇÕES/ MORE INFORMATION12

I.

 Informações úteis/ More information:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019270

 Regulamentos e Estatutos/ Statutory regulations:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019530

 Creditações/ Credits:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019650

 Manuais de Utilização do SIGARRA/ SIGARRA User Manuals:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019910

 Página dos Candidatos FMUP / FMUP Applicants webpage:
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019750

J.

CONTACTOS / CONTACT US

Departamento de Apoio à Investigação e à Pós-Graduação da FMUP /
Department for Research and Post-Graduate Studies of FMUP
Tel./ Phone number: + 351 220 426 959
E.mail - daipg@med.up.pt

9

Página dos Candidatos FMUP (https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1019750 )>
Regulamentos e Estatutos > Estudante a Tempo Parcial
10
Valor da Propina para os estudantes abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional (Aprovado
pelo Decreto-Lei 36/2014 de 10 de março)
Mais informações para Estudantes Internacionais
https://sigarra.up.pt/up/pt/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=gateway-estudantes-internacionais
11

Tuition fee for students covered by the International Student Status, approved by Decree-Law 36/2014
of 10 March)
More information to International Students
https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=gateway-estudantes-internacionais
12

Portugueses webpages
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