LISTA DE SERIAÇÃO DAS CANDIDATURAS - 3.ª FASE

Posição
1
2

Nome do/a Candidato/a
Vanessa Sofia Paulo Santos

Hermenegildo Agostinho Manuel Inglês

Nota
final

Relevância e
Adequação do

Classificação
Final

11

10

10,5

10

10

Obs.

10

b)

a) Candidatura condicionada à apresentação do certificado de conclusão da
licenciatura;
b) Candidatura condicionada à apresentação do reconhecimento de habilitações
estrangeiras.

O júri deliberou a exclusão da candidata Anarlete Aline Ferreira Cadete, por não constar
do seu processo de candidatura nenhuma referência à obtenção, pela candidata, do grau
de licenciada ou equivalente legal.
Os candidatos seriados, deverão fazer a sua matrícula espontaneamente até dia 9 de
outubro de 2015.

Os candidatos titulares de licenciatura estrangeira estão condicionados à apresentação do
reconhecimento da habilitação, até 30 de outubro de 2015. O reconhecimento da habilitação
pode ser requerido na Reitoria da UNL. Informe-se através dos contatos: Divisão Académica
Tel.: +351 213 715 616 - E-mail: academicos@unl.pt
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Mestrado (2.º Ciclo) em Direito e Mercados Financeiros 2015/2016
2
Os estudantes estrangeiros, antes de entrarem em Portugal, devem requerer o visto de
estudo numa missão diplomática ou posto consular de carreira português sedeado no
estrangeiro.

MATRÍCULAS
De 7 a 11 de setembro online em:

http://www.fd.unl.pt/servicos/matriculas/login.aspx?tipo=MMF
As propinas e outros emolumentos são pagos por Multibanco, sendo gerada online quando
realizar a matrícula.

Os candidatos estrangeiros poderão pagar as propinas e outros emolumentos por
transferência bancária: IBAN:PT50 0032 0143 0020 2503 6741 3 Cód. Swift – BARCPTPL
(deverá enviar o comprovativo do pagamento por email).

O desconto de 10% aos candidatos que se tenham licenciado na FDUNL será calculado
automaticamente.

Para outros descontos, o pedido deve ser efetuado no ato da matrícula por email para:
sacademicos@fd.unl.pt

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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