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REGULAMENTO
DOSCONCURSOS
DEACESSOAOSCICLODE ESTUDOS
DO
ICBASCONDUCENTES
AO GRAUDEMESTRE
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AÉigo ío

Objeto
O presenteregulamentovisa disciplinaro acessoe ingressoaos diferentesciclosde
estudosconducentes
ao graude mestre(doravante
designadocurso).
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Artigo 20
Condiçõesde apresentaçãoao concurso
Podemapresentar-se
ao concursoaquelesque reúnamuma das seguintescondições:
a) Ser titulardo grau de licenciadoou equivalentelegalnas áreasdivulgadosna página
da internetdo cursoa que se candidata;
b) Ser titularde um grau académicosuperiorestrangeironuma das áreasdescritasna
alíneaanterior;
c) Ser detentorde um currículoescolar,científicoou proÍìssionalque a comissão
científicado Curso reconheçacomo suficientepara atestar a capacidadepara a
realizaçãodo mesmo.

AÉigo 30
Gandidatura
1. As candidaturasaos concursosdeveráo ser submetidasatravés da plataforma
e instruídacom os
eletrónicacriada para o efeito e disponÍvelem www.icbas.up.pt
documentos
exigidose divulgadosna páginada internetdo cursoa que se candidata.
2. No caso de a candidaturaser apresentadaao abrigoda alíneab) do artigoanterior,
deveráser instruídacom cópia de certificadode conclusãode licenciaturade que é
da
titularno país de origemdevidamentelegalizada,ou com documentocomprovativo
por
concedidas instituiçãode ensino
concessãoda equivalência
ou do reconhecimento
portuguesa.
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3. Quando o Estabelecimento
de Ensino SuperiorEstrangeiroadopte uma escala
diferenteda escala de classificaçãoportuguesaa classificaçãofinal resultaráda
conversãoproporcional,
conformedefinidono anexo ao Regulamentodos regimesde iz
mudançade curso, transferênciae reingressoda Universidadedo Porto. Caso não t e
de grau,a que se refereo número 9 Ç *
tenhasido atribuídaclassificação
finalà equivalência
ÍRó
de 10 valores.
anterior,seráoficiosamente
atribuÍdaa classificação
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4. Todosos documentosemitidospor instituiçôes
estrangeirassó serão considerados
legalizadosdesde que a assinaturado funcionárioque emitiu os mesmos esteja
reconhecidapor agente diplomáticoou consularportuguêsno Estado respetivoe a
assinatura
desseagenteestejaautenticada
com selobrancoconsularrespectivoou, em
alternativa,
se contiverema Apostilhada Convençãode Haia.
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5. Os documentosemitidosno estrangeiroque não estiveremredigidosem língua
portuguesa
deverãoser traduzidosparaportuguêsnos termosda legislaçãoportuguesa
ô
sobrea matéria.
F
6. No caso de a candidaturaser apresentadaao abrigoda alÍneac) do artigoanterior,
deverá ainda ser instruídacom declaraçãosob compromissode honra na qual o
candidatoatestea veracidadedas declarações
í
constantesdo currículo,nomeadamenteB
declaraçãoem como se encontraem situaçãode concluirlicenciaturanuma das áreas
referida na alínea a) do art. 20, entregandopara o efeito certidão de unidades
curriculares
concluídase respetivasclassificações.
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Artigo 4o
Erros e omissões
1. Os errose omissõescometidosno preenchimento
ou na
do formuláriode candidatura
podendo
documentação
apresentada
são da exclusivaresponsabilidade
dos candidatos,
acarretara exclusãoda candidatura
nostermosdo presenteregulamento.
2. Se por erro ou falha imputávelaos serviçosa candidaturanão puder ser realizada
atravésda plataformaeletrónicareferidano no1 do artigo anterior,deve o candidato
dirigir-seao gabinetede pós graduaçãono dia útilseguinte,ondedeveráfazerprovado
impedimento
da submissãoda candidatura
dentrodo prazoestipulado.

Artigo 50
Vagas
1. As vagasa concursosão anualmente
fixadaspor despachodo Reitorda Universidade
do Porto,sob propostado Diretor,ouvidaa comissãocientíficado Curso.
<

Artigo 6o
ComissãoCientífica

o
o

1. O processoé conduzidopela comissáocientíficado cursoa quem competea prática
no âmbitodo processode candidatura.
de todosos atos necessários

o

2. No desempenhodas funçõesque lhe estãoatribuídaspode a comissãosolicitaraos
que entendernecessáriossobre os documentospor
candidatosos esclarecimentos
i
fixandoum prazonão superiora 2 dias paraa resposta.
=
estesapresentados,
3. A notificaçãoreferidano númeroanteriorserá efetuadapara o endereçoeletrónico
indicadooelocandidatono formuláriode candidatura.
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a comissãocientíficapoderácorrigi-los
4. Sempreque existamerros nas candidaturas
x
se, parao efeito,os documentosentreguescontiveremos documentosnecessários.
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Artigo 7o
Admissão provisóriados candidatos
1. Findoo ptazopara apresentação
das candidaturas,
a comissãocientíficaprocedeà
anáfiseformal de todas as candidaturasrececionadaspara lazer a admissãoe a
exclusãodos candidatos,
elaborandoas respetivaslistas.
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2. São liminarmente
excluídosos candidatos:

9-

a) cujascandidaturas
derementradaforado prazo;

F
ãã
que
b)
não cumpramas condiçõeshabilitacionais
exigidas,nos termosdo artigo ô E '
;=
za
2odesteregulamento.
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c) não entreguem juntamente com a candidaturatodos os documentos a
mencionados
no artigo30do regulamento
e nas condiçõesali referidas;
d) nãotenhamprocedidoao pagamentoda taxade candidatura;
e) cujosdocumentosnão estejamdevidamente
assinados,carimbadose datados
ou existaqualquerincongruência
ou errona emissãodos mesmos.
3. Sãoprovisoriamente
admitidosos candidatos:
a) cujo formulárioapresentadoseja omissoou se verifiqueexistirqualquererro
que não possaser corrigidooficiosamente
pelacomissãocientíficanos termosdo
dispostonesteregulamento;
pelacomissão.
b) cujascandidaturas
sejamobjetode pedidode esclarecimentos

Artigo 8o
Exclusão
1. Alémdas situaçõesprevistasno no2 do artigoanterior,serãoexcluídosos candidatos
que não tenhamprestadoos esclarecimentos
solicitadosdentro do prazo fixado pela
comissãocientíficaoarao efeito.
2. Serão ainda excluídas as candidaturasque violem qualquer disposiçãodeste
regulamento
ou da legislaçãoem vigor.

Artigo 90
Falsasdeclaraçõese falsificaçãode documentos
ou
1. Serãoaindaexcluídos,em qualquerfase do processo,não podendomatricular-se
inscrever-senesse ano letivo nem nos dois anos subsequentes,os candidatosque
prestemfalsasdeclaraçôes
quaisquerdocumentos.
ou falsifiquem
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2. A prestaçãode falsas declaraçõesou a falsificaçãode quaisquerdocumentos
determina a comunicação ao Ministério Público para instauraçáo do devido
orocedimento
criminal.
; e a falsificaçãode documentosacarretama
3. A prestaçãode falsas declaraçÕes
ou subsequentes.
; 9
nulidadede todosos atos praticadosno processode candidatura
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Artigo 10o
Critériosde seriação
Os critériosde seriaçãosão anualmentefixados por despachodo Reitor da Up e
publicitados
na páginada internet
do ICBAS.
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Seriaçãodas candidaturas
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1. Apenasserãoobjetode seriaçãoas candidaturas
admitidasa concurso.
2. A comissãocìentíficaprocederáà apreciaçãodas candidaturasadmitidase à sua
ordenação,para efeitosde classificação
final,de acordocom os critériosde seriação
fixados.
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Artigo 120
Lista de classificaçãofinal
1. Da seriaçãorcalizadaresultauma lista de classificaçãofinal da qual constamos
candidatosadmitidos,com a indicaçãode colocadoou não colocado,bem como os
candidatos
excluídose o motivoda exclusão.
2. A listade classificação
final será publicitadaatravésde editalafixadonos locaisde
estilodo ICBAS,divulgada
na páginada internet
do ICBASe a sua afixaçãocomunicada
por mensagemde correio eletrónico,para o endereço indicado no formuláriode
candidatura,
a todosos candidatos,na mesmadata.
3. A notificação
considera-se
rcalizada,paratodosos efeitoslegais,na data da afixação
do edital.

Artigo 13'
Reclamação
1. Da listade classificação
final referidano númeroanteriorcabe reclamaçãopara o
diretordo ICBAS.
2. A reclamação
devedar entradano serviçode expedientedo ICBAS,no prazoque vier a
do ICBAS.
na páginada internet
a serfixadoparacadacurso,e publicitado
o

por via postalregistada.
3. A decisãosobrea reclamaçãoserácomunicada
o

Artigo í 40
Colocaçãoe matrícula
colocadosdeveráoprocederà respetivamatrículanos prazosfixados.
1. Os candidatos

g

2. Tendodecorridoo pnzo para a reali4çtçfuq
9qÇmatrículase tendo ficadovagas por
seguintesna i R õ
preencher,
poderáo diretordo cursonotifi-c,
imediatamente
ar-os.qandidatos
totalidadedas vagas.
até à efetivaocupação.da
listade classificação
finalapenasé válidaparao concursoa que respeita.
3. A listade classificação
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Artigo 15o
Erro dos serviços
o candidatonão colocadopor erro exclusivamente
imputávelaos serviçosterá direitoà
colocaçãoaindaque paratal seja necessária
a criaçãode uma vaga adicional.
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Artigo í 60
Publicidade
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Os prazospara fixaçãoe divulgaçãodas vagase critériosde seriação,de candidatura,
de divulgaçãodos resultados,de reclamaçõese de inscriçõespara os candidatos
colocadossão os que vierem a ser definidos,anualmente,por despachodo Reitor,e B
Y
publicitados
na páginada internetdo ICBAS.
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AÉigo í 7o
Dúvidase casos omissos
As dúvidase casos omissosna aplicaçãodeste regulamentoe que não possamser
resolvidas
com o recursoà legislaçãoaplicávelserãoobjetode despachodo Diretor.

Artigoí8o
Entradaem vigor
O presenteregulamento
entraem vigorno dia seguinteao da sua publicitação
no
Sigarra
do ICBAS.
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