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Despacho (extrato) n.º 5180/2012

Artigo 2.º

Por despacho de 2 de abril de 2012, do Diretor da Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto, por delegação:

(Propina dos Cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado)

Despacho n.º 5181/2012

1 — O valor anual da propina para o ano letivo 2011/2012 é de € 999,71
(novecentos e noventa e nove euros e setenta e um cêntimos).
2 — Os alunos que se inscrevam em disciplinas avulso ou extracurriculares, pagarão o seguinte montante: propina fixa de € 200,00 (duzentos
euros), acrescida de € 30,00 (trinta euros) por cada ECTS das unidades
curriculares em que se pretendam inscrever
3 — Os alunos que se inscrevam em unidades curriculares que pertençam apenas a um dos semestres do ano letivo pagam metade da propina
referida no ponto 1, ou seja, € 499,85 (quatrocentos e noventa e nove
euros e oitenta e cinco cêntimos).
4 — A propina a que se alude supra no ponto 1 pode ser paga de uma
só vez, no ato da inscrição, ou em quatro prestações, as três primeiras
no valor de € 249,93 (duzentos e quarenta e nove euros e noventa e
três cêntimos) e a última no valor de € 249,92 (duzentos e quarenta e
nove euros e noventa e dois cêntimos), sendo a primeira paga no ato da
inscrição, a segunda até ao dia 30 de novembro de 2011, a terceira até ao
dia 29 de fevereiro de 2012 e a quarta até ao dia 30 de abril de 2012.
5 — A propina a que se alude supra no ponto 3 pode ser paga de uma só
vez no ato da inscrição, ou em duas prestações, uma no valor de € 249,93
(duzentos e quarenta e nove euros e noventa e três cêntimos) e a outra
no valor de € 249,92 (duzentos e quarenta e nove euros e noventa e dois
cêntimos), sendo a primeira paga no ato da inscrição e a segunda até ao
dia 30 de novembro de 2011 (se o aluno se inscrever no 1.º Semestre)
ou até dia 30 de abril de 2012 (se o aluno se inscrever no 2.º Semestre).
6 — Caso os alunos se inscrevam através do portal NETPA, o prazo
de pagamento da propina devida no ato da inscrição é de 8 (oito) dias
a contar do dia da inscrição.
7 — A propina a que se alude supra no ponto 2 tem que ser obrigatoriamente paga de uma só vez e no ato da inscrição.
8 — Ao valor da propina a pagar nos termos dos pontos 1 a 3 acresce
o valor do seguro obrigatório e € 40,00 (quarenta euros) para despesas
administrativas. No caso de pagamento em prestações, estes valores são
devidos aquando do pagamento da primeira prestação.

Por meu despacho de 27/03/2011, proferido por delegação de competências, publica-se o presente a regulamento das propinas devidamente
alterado.

(Propina dos Cursos de Mestrado)

Doutora Manuela Sofia Rodrigues Morato — autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
como Professora Auxiliar, da Faculdade de Farmácia da Universidade
do Porto, com efeitos a 20 de abril de 2012, sendo remunerada pelo
escalão 1/índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes
universitários (Não carece de Visto do Tribunal de Contas. Não são
devidos emolumentos).
Relatório
Tendo por base os pareceres elaborados pelos Doutores Jorge Manuel
Moreira Gonçalves e Paulo Jorge da Silva Correia de Sá, Professores
Catedráticos da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e do
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto,
o Conselho Científico, na reunião de 15 de março de 2012, na presença
dos Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares com contratos
por tempo indeterminado com efetividade de funções, deliberou por
unanimidade, a passagem a Contrato de Trabalho em Funções Públicas,
Por Tempo Indeterminado, findo o período experimental do contrato, da
Professora Auxiliar Manuela Sofia Rodrigues Morato.
9 de abril de 2012. — A Técnica Superior, Maria Goretti Costa Cardoso.
205961774

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Faculdade de Arquitetura

Alteração ao regulamento de propinas
Ano letivo de 2011/2012
Nos termos do artigo 15.º, n.º 1 da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto
(Estabelece as bases do financiamento do ensino superior), “as instituições de ensino superior prestam um serviço de ensino que deve ser
qualitativamente exigente e ajustado aos objetivos que determinaram a
sua procura pelos estudantes, os quais devem demonstrar mérito na sua
frequência e comparticipar nos respetivos custos”.
A referida comparticipação nos custos é assegurada através do pagamento pelos estudantes às instituições onde estão matriculados de uma
taxa de frequência, designada por propina.
A matrícula na Faculdade de Arquitetura (FA) da Universidade Técnica
de Lisboa (UTL) confere a qualidade de aluno e o direito à inscrição
nos cursos nela ministrados.
A inscrição nos cursos confere ao aluno o direito a:
a) Frequentar aulas e outras atividades letivas desenvolvidas no âmbito das unidades curriculares em que esteja validamente inscrito e
beneficiar de assistência por parte dos docentes responsáveis por essas
unidades curriculares;
b) Ver avaliados os seus conhecimentos sobre as matérias objeto das
unidades curriculares referidas em a);
c) Utilizar, respeitando os respetivos regulamentos de utilização,
a Biblioteca, o Centro de Informática e outras estruturas de apoio ao
ensino existentes na FA.
Na FA, o pagamento de propinas nos cursos conferentes de grau (licenciado, mestre e doutor) é feito de acordo com as normas constantes
do presente regulamento:
Artigo 1.º
(Âmbito)
1 — O presente regulamento aplica-se a todos os estudantes matriculados e inscritos na FA em cursos de licenciatura, de mestrado integrado,
mestrado e de doutoramento.
2 — O valor das propinas é aprovado anualmente pelo Conselho Geral
da UTL, sob proposta do Reitor da UTL.

Artigo 3.º
1 — O valor da propina para os alunos que iniciam o curso no ano
letivo de 2011/2012 é de € 3.500,00 (Três mil e quinhentos euros).
2 — O pagamento da propina referida no ponto 1 é feito nos seguintes
termos:
a) 1.º Ano:
1.ª prestação: no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) é paga
no ato da inscrição;
2.ª prestação: no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) é paga
até ao final de fevereiro.
b) 2.º Ano: no valor de € 500,00 (quinhentos euros) é paga no ato
da inscrição.
3 — Para os alunos que terminarem a licenciatura na FA com média
de 15 (quinze) valores ou superior, o valor da propina é de € 3.000
(Três mil euros).
4 — O pagamento da propina referida no ponto 3 é feito nos seguintes
termos:
a) 1.º Ano:
1.ª prestação: no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros)
é paga no ato da inscrição.
2.ª prestação: no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros)
é paga até ao final de fevereiro.
b) 2.º Ano: no valor de € 500,00 (quinhentos euros) é paga no ato
da inscrição.
5 — Ao valor a pagar nos termos do ponto 1 e 3, acresce o valor do
seguro obrigatório e € 40,00 (quarenta euros) para despesas administrativas. Estes valores são devidos nos dois anos e devem ser pagos aquando
do pagamento da primeira prestação do 1.º ano e no ato de pagamento
da prestação única do 2.º ano.
6 — É aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 2.º
7 — Se o aluno não concluir a tese/dissertação no segundo ano do
mestrado, fica obrigado a pagar o valor correspondente à propina do
2.º ano (ponto 2 alínea b) ou 4 alínea b) e as verbas a que se alude no
ponto 5, por cada ano adicional, a pagar nos termos referidos nos pontos
anteriores.
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Artigo 4.º
(Propina dos Cursos de Doutoramento)
1 — O valor da propina para os alunos que iniciam o curso no ano
letivo de 2011/2012 é de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros).
2 — O pagamento da propina é feito nos seguintes termos:
a) 1.º Ano:
1.ª prestação: no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) é paga
no ato da inscrição.
2.ª prestação: no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) é paga
até ao final de fevereiro.
b) 2.º Ano:
1.ª prestação: no valor de € 1.000,00 (mil euros) é paga no ato da
inscrição.
2.ª prestação: no valor de € 1.000,00 (mil euros) é paga até ao final
de fevereiro.
c) 3.º Ano:
1.ª prestação: no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) é
paga no ato da inscrição.
2.ª prestação: no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) é
paga até ao final de fevereiro.
3 — Ao valor a pagar nos termos do ponto 1 acresce o valor do seguro
obrigatório e € 40,00 (quarenta euros) para despesas administrativas.
Estes valores são devidos nos três anos e devem ser pagos aquando do
pagamento da 1.ª prestação.
4 — É aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 2.º
5 — Se o aluno não concluir o doutoramento em três anos, fica obrigado a pagar o valor correspondente à propina do 3.º ano e as verbas
a que se alude no ponto 3, por cada ano adicional, a pagar nos termos
referidos no ponto anteriores.
Artigo 5.º

f) Não emissão de qualquer certidão ou qualquer outro documento de
natureza análoga e não fornecimento de qualquer informação de natureza
academica, incluindo através do portal NETPA;
g) Sujeição aos procedimentos legais de cobrança de dívida através
da “cobrança em processo executivo fiscal” conforme resulta do n.º 2 do
artigo 148.º do Código de Processo e Procedimento Tributário.
2 — Considera-se haver incumprimento da obrigação quando não for
feito o pagamento da propina no ato de matrícula/inscrição ou não for
cumprido o prazo para pagamento de qualquer das prestações previstas
neste regulamento.
3 — As sanções previstas no ponto 1. mantém-se até à regularização
da dívida e respetivos juros.
4 — Caso o aluno pretenda regularizar a situação deverá dirigir-se
à Tesouraria da FA e efetuar o pagamento do montante em falta, acrescendo ao valor em dívida os juros moratórios, calculados nos termos do
disposto no artigo 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16/03 (1 % se
o pagamento se fizer dentro do mês de calendário em que se verificou a
sujeição aos mesmos juros, aumentando uma unidade por cada mês de
calendário ou fração se o pagamento se fizer posteriormente).
5 — No final de cada semestre, sempre que o aluno esteja em incumprimento, os Serviços Academicos da FA deverão apresentar o processo
ao Presidente da FA para despacho relativamente aos efeitos descritos
supra no ponto 1.
6 — O despacho proferido nos termos do ponto anterior deve ser
notificado ao aluno, através de edital a afixar nos locais de estilo da FA
e no NETPA (na conta individual do aluno).
7 — O não pagamento da prestação devida no ato da inscrição ou no
prazo de 8 (oito) dias previsto no n.º 6 do artigo 2.º, torna a inscrição
automaticamente nula e sem efeito.
8 — O estabelecido no ponto 1. não é aplicável aos estudantes que
recebam uma bolsa através dos Serviços de Ação Social, sempre que a
falta de pagamento da propina se fique a dever a atraso, devidamente
comprovado, no pagamento da bolsa.

(Liquidação das Propinas)

Artigo 8.º

1 — A liquidação das propinas pode ser efetuada na Tesouraria da FA
(por cheque, numerário ou Multibanco) ou através de Homebanking ou
Multibanco, com as referências disponíveis para consulta no site da FA
(www.fa.utl.pt) no portal NETPA (na conta individual de cada aluno).
2 — Os alunos que pretendem beneficiar do estabelecido na parte final
do n.º 1 do artigo 2.º têm que liquidar as propinas obrigatoriamente na
Tesouraria da FA (por cheque, numerário ou Multibanco).

(Inscrições fora do prazo)

Artigo 6.º
(Alunos bolseiros)
1 — Os alunos que tenham requerido, ou pretendam requerer, bolsa
aos Serviços de Ação Social (SAS) da UTL, deverão informar a FA dessa
situação no ato de inscrição, estando obrigados a efetuar o pagamento
da 1.ª prestação da propina no ato da inscrição.
2 — Os alunos referidos no ponto anterior dispõe do prazo de 15
(quinze) dias úteis a contar da data em que foram notificados da decisão
do SAS (de deferimento ou indeferimento do pedido) para efetuar o
pagamento das propinas já vencidas e não pagas.
3 — Os alunos que tenham requerido, ou pretendam requerer, quaisquer outras bolsas (à FCT ou qualquer outra instituição) estão obrigados
ao pagamento das propinas nos termos e prazos estabelecidos no presente
Regulamento. Caso lhes venha a ser concedida a bolsa, deverão solicitar
o reembolso das verbas pagas até ao limite do valor da bolsa, mediante
requerimento dirigido ao Presidente da FA, devendo anexar ao pedido os
originais dos recibos emitidos pela FA correspondentes aos pagamentos
de propinas efetuados.
Artigo 7.º
(Não Pagamento das Propinas)
1 — Sem prejuízo do previsto infra nos pontos 7 e 8 deste artigo, o
não pagamento das prestações das propinas determina o seguinte:
a) A nulidade de todos os atos curriculares praticados no ano letivo
a que o incumprimento da obrigação se reporta;
b) A suspensão da matrícula e da inscrição anual, com privação do
direito de acesso aos apoios sociais, no mesmo ano letivo em que ocorreu
o incumprimento da obrigação;
c) Impossibilidade de matrícula e inscrição nos anos letivos seguintes;
d) Suspensão dos registos de resultados no sistema de informação
do aluno, no mesmo ano letivo em que ocorreu o incumprimento da
obrigação;
e) Impossibilidade de inscrição em exame ou em melhoria de classificação, no mesmo ano letivo em que ocorreu o incumprimento da obrigação;

1 — Os alunos que procedam à sua inscrição fora do prazo estabelecido no Calendário Academico da FA ficam obrigados ao pagamento
da seguinte multa:
a) Inscrição feita até 15 dias após o termo do prazo — multa de
€ 50,00;
b) Inscrição feita entre o 16.º e o 30.º dia após o termos do
prazo — € 80,00.
2 — Passados 30 dias sobre o prazo estabelecido no Calendário Academico o aluno já não se poderá inscrever nesse ano letivo.
Artigo 9.º
(Anulação da matrícula — Licenciatura e mestrado integrado)
1 — No caso de o aluno anular a matrícula antes da data limite para
o pagamento da segunda prestação (30 de novembro de 2011), fica
obrigado a pagar apenas a 1.ª prestação.
2 — No caso de o aluno anular a matrícula depois da data limite para o
pagamento da segunda prestação (30 de novembro de 2011) e até ao dia
31 de dezembro de 2011, fica obrigado a pagar a 1.ª e a 2.ª prestações.
3 — A anulação da matrícula após o dia 31 de dezembro de 2011,
qualquer que seja o motivo, implica o pagamento do valor anual total
da propina.
4 — Nos casos estabelecidos supra nos pontos 1 e 2, se o aluno fez
o pagamento integral da propina no ato da inscrição, deverá ser-lhe devolvida a verba paga em excesso, de acordo com as regras estabelecidas
neste artigo, mediante requerimento dirigido ao Presidente da FA.
Artigo 10.º
(Anulação da matrícula — Mestrados e doutoramentos)
Em cada ano, no caso de o aluno anular a matrícula até 31 de dezembro, fica obrigado a pagar apenas a 1.ª prestação. Se anular a matrícula
após essa data, qualquer que seja o motivo, fica obrigado ao pagamento
da totalidade da propina devida nesse ano.
Artigo 11.º
(Disposições diversas)
1 — O processo individual dos alunos da FA que sejam transferidos
para outro estabelecimento de ensino superior só será enviado a este
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estabelecimento se o aluno tiver completamente regularizado o pagamento das propinas na FA.
2 — Não será emitida qualquer carta de curso, certidão ou outro
qualquer documento relativo ao aproveitamento escolar do aluno, enquanto se mantiver qualquer situação de incumprimento do aluno no
que respeita ao pagamento de propinas.
3 — As omissões e dúvidas na aplicação do presente regulamento
são resolvidas por despacho do Presidente da FA.
4 — O presente regulamento altera o regulamento de propinas aprovado em 8 de setembro de 2011 e publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 180, de 19 de setembro de 2011.
5 — As alterações ao presente regulamento entram em vigor na data
da sua publicação no Diário da República e vigorarão no ano letivo
de 2011/2012.
5 de abril de 2012. — O Presidente, Professor Doutor José Manuel
Pinto Duarte, Professor Catedrático.
205961336

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho (extrato) n.º 5182/2012
Nos termos do artigo 18.º do Regulamento Orgânico dos Serviços de
Ação Social da Universidade de Coimbra, Regulamento n.º 122/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55 de 16 de março,
conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, cessa a comissão de serviço do Lic.
Jorge Filipe Gouveia Monteiro, no cargo de Administrador dos SASUC,
com efeitos a 17 de março de 2012.
2012-04-04. — O Reitor, João Gabriel Silva.

2007-2010 — Vogal Executiva do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E.
2006-2007 — Vogal Executiva do Conselho de Administração do
Hospital Distrital de Lamego.
2005 — 2006 — Administradora Hospitalar no Centro Hospitalar de
Vila Real-Peso da Régua, S. A., onde foi responsável pelo Projeto de
Acreditação do Centro Hospitalar pela Joint Commission International
e pela gestão intermédia dos Serviços Cirúrgicos, do Bloco Operatório
e do Bloco de Partos.
2004-2005- Administradora Hospitalar no Hospital Padre Américo — Vale do Sousa, S. A., onde foi responsável pelo Projeto de Acreditação do Hospital pela Joint Commission International e pela gestão
intermédia do Departamento de Cirurgia, do Bloco Operatório e da
Cirurgia de Ambulatório.
1998-2004 — Administração da Universidade de Coimbra — Responsável pela implementação de projetos ligados à modernização administrativa e, a partir de 2002, à Qualidade.
1997 —2004 — Exercício de Advocacia.
1996-1997 — Grupo BCP/Atlântico — atividade bancária.
Intervenções em seminários, conferências e jornadas:
[13-novembro-2009] Participação na qualidade de Oradora nas “1.as Jornadas da Qualidade” do Centro Hospitalar da Cova da Beira na Covilhã.
[09-novembro-2007] Participação na qualidade de Oradora no “1.º Encontro Nacional de Hospitais Acreditados e em Processo de Acreditação”.
Hospital de São Marcos, em Braga.
[18-novembro-2005] Participação na qualidade de Oradora na “IV
Conferência Estatística e Qualidade na Saúde”, coordenada pela Escola
Superior de Tecnologia da Saúde, Instituto Politécnico de Lisboa.
[18-abril-2005] Participação na qualidade de Oradora na “13.ª Conferência SINASE Saúde e Administração Pública: na senda da sustentabilidade.” Universidade Católica, em Lisboa.
205959693

205955983

Despacho n.º 5183/2012
Nos termos da alínea a), do n.º 3, do artigo 128.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro, do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Geral dos Serviços
de Ação Social da Universidade de Coimbra, Regulamento n.º 61/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 17 de fevereiro de
2012, da alínea a) do n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro e do artigo 49.º, n.º 1, alínea t) dos Estatutos da Universidade
de Coimbra, constantes do Despacho Normativo n.º 43/2008, publicado
no Diário da República, 2.º série, n.º 168, de 1 de setembro de 2008,
designo a licenciada Regina Helena Lopes Dias Bento, administradora
hospitalar, para, a partir de 20 de março corrente, exercer, em comissão
de serviço, o cargo de Administradora dos Serviços de Ação Social da
Universidade de Coimbra, porque possuidora dos requisitos legais, perfil, competências e experiência profissional, bem como conhecimentos
técnicos determinantes para o exercício do referido cargo.
2012-04-05. — O Reitor, João Gabriel Silva.
Curriculum Vitae
Nome: Regina Helena Lopes Dias Bento
Nascida em 25 de junho de 1973, natural da freguesia e concelho de
Miranda do Corvo, distrito de Coimbra.
Habilitações académicas:
2007-2008- Curso de Alta Direção em Administração Pública (CADAP) ministrado pelo Instituto Nacional de Administração Pública, com
a classificação final de 17 valores.
2001-2003-Curso de Especialização em Administração Hospitalar
da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa,
com média final de 15 valores.
1998 — Pós-Graduação em Direito Penal Económico e Europeu,
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo sido aprovada
com a classificação de Bom Com Distinção.
1991-1996 — Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra desde 1 de agosto de 1996, com média final
de 14 valores.
No último ano da licenciatura, de outubro de 1995 a janeiro de 1996,
frequentou a Universitá Degli Studi de Direito de Milão, Itália, no âmbito
do Programa Erasmus.
Experiência Profissional:
Outubro 2011- março 2012 — Administradora Hospitalar no Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E.
2010 — outubro 2011 — Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Edital n.º 366/2012
1 — Torna-se público que, por Despacho de 2 de abril de 2012,
do Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, no uso de competência própria, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do
artigo 91.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e alínea d), do
n.º 1, do artigo 40.º dos Estatutos do IPG — Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro —, se encontra aberto, pelo
prazo de 30 dias úteis a contar da publicação do presente edital no
Diário da República, concurso documental para recrutamento de
dois Professores Adjuntos, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com um período
experimental de cinco anos, para a Área Disciplinar de Ciências
Farmacêuticas — Farmácia, para a Escola Superior de Saúde, deste
Instituto, de acordo com o disposto nos artigos 5.º, 10.º-B, 17.º
e 29.º-B do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico — Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e pela
Lei n.º 7/2010 de 13 de maio, adiante designado por ECPDESP,
conjugados com o Despacho n.º 13939/2010, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 171, de 2 de setembro.
2 — Prazo de validade:
2.1 — O concurso é válido para o posto de trabalho referido, caducando com a sua ocupação ou por inexistência ou insuficiência de
candidatos.
2.2 — O concurso pode ainda cessar por ato devidamente fundamentado do Presidente do IPG, respeitados os princípios gerais da
atividade administrativa bem como os limites legais, regulamentares
e concursais.
3 — Requisitos gerais de admissão — Os previstos no artigo 8.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 12.º-E
do ECPDESP.
4 — Requisitos especiais de admissão — Nos termos do artigo 17.º
do ECPDESP, republicado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de
agosto e alterado pelo artigo 1.º da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
ao presente concurso poderão candidatar-se os titulares do grau de
doutor/a ou do título de especialista, na área ou área afim daquela
para que é aberto o presente concurso. Os opositores ao concurso
detentores de habilitações obtidas no estrangeiro devem comprovar o
reconhecimento, equivalência ou registo do grau de doutor, nos termos
da legislação aplicável.
5 — Caracterização do conteúdo funcional da categoria — o descrito
no n.º 4, do artigo 3.º do ECPDESP.

