TITULARES DE CURSO SUPERIOR
1.º CICLO - Direito
DECRETO-LEI N.º 113/2014, DE 16 DE JULHO

Vagas: 4
Condições de acesso:
O concurso especial abrange os estudantes que sejam titulares do grau de bacharel, licenciado,
mestre ou doutor e que, cumulativamente não estejam abrangidos pelo estatuto do estudante
internacional regulado pelo Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º
113/2014, de 16 de julho.
Os titulares dos extintos cursos do Magistério Primário, de Educadores de Infância e de Enfermagem
Geral que comprovem, simultaneamente, a titularidade de um curso do ensino secundário,
complementar do ensino secundário ou do 10.º/11.º anos de escolaridade podem concorrer no âmbito
deste concurso especial.

Critérios de seriação:
Os candidatos serão seriados através da aplicação dos seguintes critérios:
•
Nota final do curso superior com que se candidata (50%);
•
Relevância e adequação do percurso anterior para a licenciatura em Direito (50%).
Os candidatos titulares de mais do que um curso superior, devem escolher apenas uma das
qualificações com que se candidatam e indica-la no impresso de candidatura (habilitações).

Prazos de Candidatura:
•

Apresentação das candidaturas ........................................... de 01 de agosto a 24 de agosto;

•

Afixação dos editais de colocação ............................................................... até 31 de agosto;

•

Reclamação sobre as colocações .................................... de 31 de agosto a 07 de setembro;

•

Matrícula............................................................................................. de 03 a 07 de setembro;
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Instrução das Candidaturas (online):
•

Preenchimento do impresso de candidatura (online);

•

Pagamento da taxa de candidatura através das referências multibanco ou Paypal (70€ não
reembolsável);

•

Submissão online dos seguintes documentos:

a) Fotocópia simples do cartão de cidadão ou passaporte (se tiver identidade estrangeira);
b) Procuração, quando for caso disso;
c) Curriculum vitae;
d) Certificados de habilitações (final de curso) discriminado com média;
•

Todos os documentos devem ser traduzidos para português sempre que não forem emitidos
em português, inglês, francês ou espanhol, e visados pelo serviço consular ou apresentados
com a aposição da Apostila de Haia pela autoridade competente do Estado de onde é
originário o documento;

•

O candidato deve imprimir o comprovativo da candidatura online, indispensável para qualquer
diligência posterior.

•

A candidatura é válida apenas para o ano em que é apresentada;

•

As candidaturas que não apresentem os documentos solicitados serão liminarmente
indeferidas. As candidaturas que não apresentem nota final de curso serão seriadas com a
nota mínima de 10 na escala de 10 a 20.

Propinas:
•

Taxa de candidatura ...................................................................................... 70,00€

•

Custo administrativo por inscrição/matrícula (anual) ..................................... 35,00€

•

Seguro escolar……………………………………………………………………….3.00€

•

Propina anual ............................................................................................. 1063,47€

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Divisão Académica, Faculdade de Direito da UNL
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa
Telefone: 213847447
Email: sacademicos@fd.unl.pt
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