EDITAL

Candidatura aos Curso de Pós-Graduação da Escola Superior de Saúde de Santa Maria
2020/2021
O presente edital refere-se ao processo de inscrição e matrícula aos Cursos de Pós-Graduação da Escola
Superior de Saúde de Santa Maria, para o ano letivo de 2020/2021.
1. Os cursos de Pós-Graduação não são conferentes de grau académico, e para o ano letivo 2020/2021
a Escola Superior de Saúde de Santa Maria irá abrir vagas para os seguintes cursos:


Cuidados Intensivos, Emergência e Doente Crítico



Cuidados Paliativos (presencial e a distância)



Enfermagem em Nefrologia



Fisioterapia Cardiorrespiratória



Gestão de Equipamentos e Projetos Sociais (a distância)



Gestão dos Serviços de Saúde



Instrumentação Cirúrgica

2. Se houver um número de matriculados inferior a 15 (quinze), a ESSSM reserva-se no direito de não
abrir o curso.
3. Podem-se matricular em um dos cursos de Pós-Graduação os:


Cuidados Intensivos, Emergência e Doente Crítico – Licenciados em Enfermagem e outros

Profissionais de Saúde;


Cuidados Paliativos – Profissionais de Saúde detentores do grau de licenciado

(Enfermeiros, Médicos, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Nutricionistas, Gerontólogos, e
outras áreas afins);


Enfermagem em Nefrologia – Licenciados em Enfermagem ou equivalente legal;



Fisioterapia Cardiorrespiratória – Licenciados em Fisioterapia ou equivalente legal;



Gestão de Equipamentos e Projetos Sociais – Licenciados ou profissionais com experiência

relevante na área;
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Gestão dos Serviços de Saúde – Profissionais de Saúde e outras áreas, detentores do grau

de licenciado, interessados em adquirir formação específica que os habilite a assumir funções
de gestão;


Instrumentação Cirúrgica – Licenciados em Enfermagem ou equivalente legal.

Os interessados a inscreverem-se aos Módulos Isolados, de qualquer curso, poderão ter qualquer área
de formação /interesse, mas a inscrição fica pendente de aprovação.
4. A matrícula é feita online, através de um link disponibilizado no website (www.santamariasaude.pt).
A submissão dos documentos necessários no ato da matrícula, faz-se mediante a apresentação dos
originais na Secretaria Pedagógica. Os documentos a submeter obrigatoriamente são:


Documento de identificação (submissão facultativa, devendo o mesmo ser apresentado no

ato da matrícula para validação dos dados fornecidos);


Documento fiscal / NIF (submissão facultativa, devendo o mesmo ser apresentado no ato

da matrícula para validação dos dados fornecidos);


Fotocópia da cédula profissional ou certificado das ordens profissionais (quando aplicável);



Certidão comprovativa da titularidade do grau de licenciado ou equivalente legal,

indicando a respetiva classificação final;


Curriculum vitae;



Fotografia tipo passe.

5. A não satisfação destas disposições, bem como, das condições de apresentação da matrícula,
conduz à sua rejeição limiar.
6. Calendarização das ações:
Procedimentos
Apresentação da matrícula

Prazos
06/06 a 13/09/2020

Afixação da lista dos estudantes matriculados

15/09/2020

Apresentação de Reclamações

16/09/2020

Apreciação de Reclamações

17/09/2020

Publicação da lista final dos estudantes matriculados

18/09/2020

Início do curso

09/10/2020

7. Emolumentos, taxas e propinas:
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Cuidados Intensivos, Emergência e Doente Crítico - 10 mensalidades de 180€



Cuidados Paliativos – 10 mensalidades de 250€ (desconto de 20€ nas mensalidades aos sócios da

Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos – mediante submissão de declaração de sócio no ato de matrícula)



Enfermagem em Nefrologia – 10 mensalidades de 250€ (desconto de 20€ nas mensalidades aos

sócios da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação – mediante submissão de declaração
de sócio no ato de matrícula)



Fisioterapia Cardiorrespiratória – 10 mensalidades de 250€



Gestão de Equipamentos e Projetos Sociais – 10 mensalidades de 125€



Gestão dos Serviços de Saúde – 10 mensalidades de 190€



Instrumentação Cirúrgica – 10 mensalidades de 200€

O pagamento da 1ª mensalidade é efetuado no ato de matricula.
Certificação final está incluída no valor da propina.
8. Em caso de desistência, não serão devolvidas quaisquer importâncias já liquidadas. O valor da 1ª
mensalidade só é devolvido caso o curso não cumpra os requisitos de abertura.

Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Porto, 22 de julho de 2020
Presidente do Conselho de Direção

_______________________________
(Prof. Doutor José Manuel Silva)

Este edital substitui o anterior de 5 de Junho de 2020

Mod 114-1

Assinado por : José Manuel Carraça da Silva
Num. de Identificação: BI01105759
Data: 2020.07.22 16:46:25+01'00'

Alterações na revisão: Inclusão de cabeçalho e rodapé

Página 3/3

