CEUEMPIC – CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
EM EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL
Coordenação Científica: Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia e Dr. Duarte Caldeira

2016/2017
31 de Março a Novembro de 2017 – 180 horas; 42 ECTS
Sextas (18h00-21h00) e Sábados (10h00-13h00/14h00-17h00)

VAGAS
o

40 vagas

CANDIDATURAS
PRAZOS
o Apresentação das candidaturas ............................................................... de 1 de fevereiro a 10
de março
o Afixação dos editais de colocação ........................................................... até 17 de março;
o Reclamação sobre as colocações ........................................................... 17 a 24 de março;
o Matrícula .................................................................................................. 17 a 22 de março.
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REQUISITOS
a) Cidadãos, nacionais ou estrangeiros, com, pelo menos, 18 anos, à data da candidatura;
b) Titulares de um curso de ensino secundário (12.º ano completo) ou de habilitação legalmente
equivalente.

SERIAÇÃO
Os candidatos serão selecionados em função do mérito, tendo em conta
os seguintes parâmetros e respetiva ponderação:
a)

curriculum vitae académico (50%);

b)

curriculum vitae profissional relevante (50%);

INSTRUÇÃO DAS CANDIDATURAS (ONLINE):
o

Preenchimento do impresso de candidatura (online);

o

Pagamento da taxa de candidatura através das referências multibanco
que surgirão no decurso da candidatura (51€);

o

Submissão online dos seguintes documentos:
a) Cópia do certificado de habilitações;
b) Curriculum vitae.

PROPINAS
o

Candidatura .............................................................................................. 51€

o

Custo administrativo por inscrição/matrícula ……….......................... 15€

o

Algumas disciplinas da parte escolar, por cada ECTS ......................... 28,58€

o

Propina anual …….. ……………………………………………………. 1200€

o

Certidão de conclusão …………………………………………………… 50€

O valor das propinas está sujeito a aprovação do Conselho Geral da UNL. A leitura desta informação não
dispensa a consulta do edital de propinas e da tabela de emolumentos em vigor no respetivo ano letivo.
A taxa de candidatura é paga por Multibanco, sendo gerada online quando realizar
a candidatura.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Divisão Académica, Faculdade de Direito da UNL
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa
Telefone: 213847447
Email: sacademicos@fd.unl.pt

A FDUNL OFERECE DESCONTOS NAS PROPINAS
Aos alunos e ex-alunos da Universidade Nova de Lisboa e membros das instituições com as quais

exista protocolo oferece-se um desconto de 10% no valor anual da propina.
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