Segunda fase de Candidaturas - Estudos Pós Graduados
De 10 de agosto a 3 de setembro de 2018

Estão abertas as candidaturas para candidatos:
• Com nacionalidade de um país da União Europeia
• Com nacionalidade de um país fora da União Europeia desde
que anexem à candidatura documento que comprove que tem
visto atualizado ou residência em Portugal (caso não anexem este
comprovativo a candidatura será recusada e não são devidos reembolsos de
taxas de candidatura)

Cursos Disponíveis – 2ª FASE:

MESTRADOS
Arqueologia e Ambiente
Arquitetura Paisagista
Biologia da Conservação
Bioquímica
Ciências da Educação - Administração, Regulação e Políticas Educativas
Ciências da Educação - Supervisão Pedagógica
Ciências da Educação - Supervisão Pedagógica (São Tomé)
Design
Ecologia da Paisagem
Economia
Economia e Gestão Aplicadas (São Tomé e Príncipe)
Economia Monetária e Financeira
Educação Pré-Escolar
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
Engenharia Agronómica
Engenharia da Energia Solar

Engenharia Florestal: Sistemas Mediterrânicos
Engenharia Geológica
Engenharia Informática
Engenharia Informática (E-Learning)
Engenharia Zootécnica
Ensino de Informática
Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino
Secundário, nas áreas de especialização de Espanhol ou de Francês
Estudos em Enfermagem (curso em associação)
Estudos Históricos Europeus e Africanos
Exercício e Saúde
Filosofia
Gestão (Não abre a especialidade de Gestão e Recursos Humanos)
Gestão e Conservação de Recursos Naturais (curso em associação)
Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural
História
Línguas e Linguística: Tradução e Ciências da Linguagem
Literatura
Modelação Estatística e Análise de Dados
Música (não abre para candidatos com nacionalidade fora da União Europeia)
Olivicultura e Azeite
Paleontologia (curso em associação)
Políticas Públicas e Projetos
Práticas Artísticas em Artes Visuais
Psicologia – Especialidade Educação
Química
Relações Internacionais e Estudos Europeus
Sociologia
Teatro
Tecnologias em Agricultura de Precisão (curso em associação)

Turismo e Desenvolvimento de Destinos e Produtos

Programas Doutoramento
Agronegócios e Sustentabilidade (curso em associação)
Arqueologia
Arquitetura
Artes e Técnicas da Paisagem
Biologia
Bioquímica
Ciências Agrárias e Ambientais (curso em associação)
Ciências da Educação
Ciências Veterinárias
Economia (curso em associação)
Engenharia Mecatrónica e Energia
Filosofia
Gestão
Gestão Interdisciplinar da Paisagem (curso em associação)
História
História Contemporânea
História da Arte
História e Filosofia da Ciência
Informática
Linguística
Literatura
Matemática
Matemática (E-Learning)
Motricidade Humana
Química
Sociologia

Pós-Graduações
Administração de Unidades de Saúde
Intervenção em Feridas
Intervenção Precoce
Nutrição Vegetal, Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas
As informações relativas a cada um dos cursos de 2º ou 3º ciclo ou Pós-Graduações oferecidos
na Universidade de Évora, podem ser consultadas nos Editais de abertura de cada curso
disponíveis no portal Oferta .

Candidaturas
Nos termos do Regulamento de Candidaturas de Acesso e Ingresso na Universidade de Évora
as candidaturas deverão ser efetuadas on-line, através do Sistema de Informação Integrado da
Universidade de Évora (SIIUE ).
Ao aceder ao SIIUE para registo da candidatura no concurso/regime pretendido, o candidato
será redirecionado para uma página na internet onde terá de efetuar o registo de
candidato (nome, endereço correio eletrónico, nº de identificação e uma password à sua
escolha). Após esse registo (ver Guia de Registo de novo Utilizador ) receberá notificação no
endereço de correio eletrónico que disponibilizou para autenticação e validação das
credenciais de registo de utilizador do SIIUE (endereço eletrónico e password). Com a
validação deste registo o candidato poderá efetuar candidatura, visualizar o seu estado após a
submissão e o resultado da seriação da mesma.
Documentação:
•

•
•
•
•
•

Certificado de habilitações (Unidades Curriculares discriminadas com respetiva nota
e ECTS, não sendo necessário para alunos com habilitação obtida na Universidade de
Évora);
Curriculum Vitae;
Fotografia;
Comprovativo de candidatura ao abrigo de Protocolo se aplicável;
Candidatos a mestrado em enfermagem deverão entregar selo da ordem dos
enfermeiros;
Candidatos a mestrados que confiram habilitação profissional para a docência na
educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundário, deverão entregar
Certificado de aprovação em provas que atestem o domínio oral e escrito da língua
portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, no
caso em que tenham obtido aprovação nessas provas noutra Instituição de Ensino
Superior. No caso de não entregar o certificado, deverá no ato de candidatura
inscrever-se na prova escrita de língua portuguesa e entrevista.

•

•

No Edital do curso a que se candidata, disponível no Portal Oferta , poderá ser
requerida documentação adicional, a qual deverá ser anexada, de forma digitalizada,
à sua candidatura
No caso de colocação e efetivação de matrícula, o estudante deverá
apresentar documento de identificação, no prazo máximo de 30 dias após efetuar
matrícula ou no ato de entrega dos pré-requisitos, caso tal se aplique ao curso de 1.º
ciclo em que o candidato foi colocado. A apresentação deve ser efetuada no Balcão
de Atendimento dos Serviços Académicos da Universidade de Évora. Tal ato será
dispensável, caso o candidato opte por entregar cópia do documento de identificação
na sua candidatura.

