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EDITAL
CONCURSO DE ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
“COMPREHENSIVE ULTRASOUND TRAINING PROGRAM”
ANO LETIVO 2019/2020
1. Abertura do Concurso
Torna-se pública a abertura de concurso de acesso, para a frequência, no ano letivo 2019/2020, do Curso de Formação
Especializada “Comprehensive Ultrasound Training Program” da Escola de Medicina.
2. Vagas
São colocadas a concurso 20 vagas, sendo 6 destinadas prioritariamente a candidatos oriundos de instituições com as
quais a Escola de Medicina celebrou protocolos de colaboração no âmbito da formação. As vagas não preenchidas neste
contingente revertem para o contingente geral.
O concurso é válido apenas para as vagas mencionadas no presente edital, caducando com o seu preenchimento.
3. Condições de candidatura
Podem concorrer os candidatos que satisfaçam uma das seguintes condições:
a) Ser titular do grau de Licenciado em Medicina ou equivalente legal;
b) Ser detentor do título profissional de Médico.
4. Formalização das candidaturas
As candidaturas são formalizadas, dentro dos prazos previstos, através de preenchimento de formulário eletrónico
disponibilizado no portal do curso, disponível em www.med.uminho.pt/en/post-graduation/cutp, e do pagamento da taxa
de candidatura (40 EUR), que deverá ser efetuado na Loja UMinho.
5. Processo de candidatura
O candidato deverá concluir o processo de candidatura através do envio por correio eletrónico, para o endereço
upg-cursos@med.uminho.pt, dos seguintes documentos:
a) Cópia da cédula profissional ou certificado de inscrição na Ordem dos Médicos, válidos;
b) Cópia de certidão comprovativa da titularidade do grau de licenciado em Medicina ou equivalente legal, indicando a
respetiva classificação final;
c) Currículo profissional, científico e académico do requerente, seguindo o modelo disponibilizado no sítio do Curso.
O júri pode solicitar aos candidatos a comprovação documental das declarações constantes do currículo.
6. Indeferimento liminar de candidaturas
São liminarmente rejeitadas as candidaturas que não satisfaçam os requisitos exigidos no presente edital.

7. Regras de seriação
7.1 Formação académica (pontuação máxima de 30 pontos)
7.1.1 Classificação do curso de Medicina ou equivalente legal (pontuação máxima de 20 pontos);
7.1.2 Outra formação graduada ou pós-graduada na área da Medicina ou áreas afins (pontuação máxima de 10 pontos).
Os candidatos deverão fazer referência ao Diário da República onde se encontra a publicação da homologação do
respetivo curso. Áreas afins: ciências da saúde.
7.2 Atividade científica (pontuação máxima de 30 pontos)
7.2.1 Investigação, Publicações e Comunicações de cariz científico no âmbito da Medicina/Ciências da Saúde (pontuação
máxima de 30 pontos).
Quando o candidato colabora num trabalho de investigação, a certificação deverá ser efetuada pelo coordenador da
pesquisa e a declaração deverá conter o tipo de atividade desenvolvida pelo candidato.
A certificação dos artigos publicados deverá ser feita por cópia do artigo (com indicação da referência da publicação número e data).
7.3 Atividade profissional (pontuação máxima de 30 pontos)
7.3.1 Categoria profissional
O tempo de exercício profissional será contabilizado em número de anos de acordo com o expresso no documento
comprovativo, devendo este apresentar de forma clara:
- Categoria profissional e tempo de exercício na respetiva categoria;
- Número de anos de exercício profissional, em tempo integral;
- Período a que se reporta a contagem do número de anos.
Não será contabilizado o tempo de serviço exercido em acumulação de funções.
8. Regras de desempate
8.1 Duração da atividade como colaborador/professor convidado da Escola de Medicina da Universidade do Minho;
8.2 Tempo na última categoria profissional;
8.3 Tempo de serviço.
9. Prazos
- Apresentação de candidaturas: 01/11/2019 a 30/11/2019
- Afixação do projeto de lista de seriação: 16/12/2019
- Audiência dos interessados sobre projeto de lista: 17/12/2019 a 31/12/2019
- Resposta à audiência e afixação da lista final: 03/01/2020
- Matrícula e inscrição: 13/01/2020 a 17/01/2020
- Início do curso: 07/02/2020
10. Divulgação dos resultados
A afixação do projeto de lista e da lista final de seriação será feita no portal do curso, disponível em
www.med.uminho.pt/en/post-graduation/cutp.
11. Reclamação
Os pedidos de audiência dos interessados devem ser realizados por correio eletrónico, para o endereço
upg-cursos@med.uminho.pt, e dirigidos ao júri de seleção e seriação.

12. Matrícula
Os candidatos colocados deverão efetuar a matrícula nos prazos constantes no ponto 9. Esta poderá ser efetuada presencialmente
nos Serviços Académicos da Universidade do Minho (Divisão de Pós-Graduação, Ed. 5, Campus de Gualtar, Braga), ou enviando
todos os documentos necessários para o endereço de correio eletrónico div.posgraduacao@saum.uminho.pt.
Documentos necessários para a matrícula:
a) Formulário de inscrição
b) Documento de identificação
c) Comprovativo da validade da vacina antitetânica
d) Comprovativo do pagamento da taxa de matrícula (100 EUR) e da taxa de inscrição (26 EUR) realizado por transferência
bancária, caso optem pelo envio do processo através do endereço de correio eletrónico
div.posgraduacao@saum.uminho.pt.
13. Duração do curso
O curso tem a duração de 1 semestre, correspondendo a 30 ECTS.
14. Horário de funcionamento do curso:
- Sexta-feira, das 17h00 às 21h00: aula teórico-prática;
- Sábado, das 09h00 às 13h00: aulas laboratoriais;
- Segunda-feira a quinta-feira: ensino à distância.
15. Composição do júri de seleção e seriação
Presidente:
- José Miguel Gomes Moreira Pêgo, Professor Associado.
Vogais efetivos:
- Vitor Eira Pereira, Professor Auxiliar;
- João José Cerqueira, Professor Associado.
Vogais Suplentes:
- Armando Almeida, Professor Associado;
- Joana Palha, Professora Catedrática.
Informações adicionais:
Sítio: www.med.uminho.pt/en/post-graduation/CUTP
Telefone: +351 253 604 859/861
Email: upg-cursos@med.uminho.pt
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