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CAPÍTULO VI

Dissolução

Artigo 26.º
1 — O Centro pode ser dissolvido mediante deliberação da Assembleia 

Geral expressamente convocada para esse fim.
2 — A deliberação sobre a dissolução deverá ser tomada por maioria 

qualificada de três quartos do número de todos os associados.

Artigo 27.º
Dissolvido o Centro, a Assembleia Geral deverá nomear imediata-

mente a Comissão Liquidatária, definindo o seu estatuto.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 28.°
Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral de acordo 

com a legislação em vigor.
 O CRAT — Centro Regional de Artes Tradicionais é uma Associação 

Privada Sem Fins Lucrativos e de Utilidade Pública.
Está conforme, declarando-se que da parte omitida, nada há que 

altere, modifique, restrinja, ou amplie as especificações legais, da parte 
extractada .

 Cartório Notarial sito à Rua do Almada, n.º 269, Terceiro, Porto.
30 de Junho de 2008. — O Notário, José António Resende Oli-

veira.
300492531 

 Anúncio (extracto) n.º 4484/2008
Certifico para efeitos de publicação que por escritura outorgada no 

dia 18 de Dezembro de 2006, exarada de folhas 120 do Livro de Notas 
para Escrituras Diversas n.º 11-A do Cartório Notarial do Porto de José 
António Resende Oliveira, foram alterados os estatutos da associação 
em epígrafe e que fica a regular-se pelas seguintes cláusulas:

Denominação: «CRAT — Centro Regional de Artes Tradicionais» 
Sede: à Rua da Reboleira, n.º 33/37, freguesia de São Nicolau, concelho 
do Porto.

Objecto: Objectivo Geral: _
 1 — Promover o estudo e a divulgação das actividades e produtos das 

artes tradicionais, bem como das versões inovadoras de tais técnicas, 
saberes e formas, e ainda das condições sócio-culturais em que elas 
se exercem, com vista à sua expansão; 2 — Objectivos Específicos do 
Centro: a) Promover estudos, recolha de documentação e informação e 
investigação aplicada relativa às artes tradicionais e às novas expressões 
do artesanato contemporâneo; b) Promover a defesa da qualidade dos 
produtos, a sua identificação genuína, a sua qualificação económica e 
artística; c) Aproveitar as potencialidades pedagógicas destas actividades, 
nomeadamente de ordem estética e profissional, mediante esquemas de 
colaboração entre os artistas e as instituições educativas; d) Identificar as 
necessidades de formação no sector das artes tradicionais e viabilizar o 
recrutamento e formação de novos artistas para velhas e novas artes; e) 
Apoiar criteriosamente a produção nas suas várias componentes: Téc-
nicas, organização da empresa, design e comercialização; f) Promover a 
ligação das artes tradicionais a projectos de animação turística e cultural. 
3 — Para a prossecução dos seus objectivos o CRAT desenvolverá áreas 
de trabalho específicas cuja estruturação e funcionamento serão previstas 
nos programas de actividades a elaborar. O Centro poderá cooperar com 
quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, em 
actividades relacionadas com os seus objectivos.

O Centro terá três categorias de associados: os fundadores, os efec-
tivos e os honorários.

São associados fundadores as três entidades que fundaram a institui-
ção, a saber, a Câmara Municipal do Porto, a comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte e a delegação Regional do Norte 
do Ministério da Cultura.

São associados efectivos as pessoas singulares e ou colectivas, públi-
cas ou privadas, que forem admitidas pela Assembleia Geral, nos termos 
da Lei e dos seus estatutos.

São associados honorários as pessoas singulares ou colectivas, públi-
cas ou privadas, a quem a Assembleia Geral, sob proposta da Direcção, 
reconheça a contribuição especialmente relevante para a realização dos 
fins do CRAT.

 Direitos dos associados: a) eleger e ser eleito para os órgãos; b) 
tomar parte e votar as Assembleias Gerais; c) apresentar sugestões à 
realização de objectivos; d) solicitar informações e esclarecimentos; e) 
exercer poderes exercidos na lei.

Os associados honorários não têm direito a voto nas Assembleias Ge-
rais embora possam tomar parte nas mesmas, apenas podendo apresentar 
sugestões e solicitar informações e esclarecimentos.

Perdem a qualidade de associado: a) Os que, por escrito, o comunica-
rem à direcção; b) Os que, pela sua conduta, deliberadamente contribuam 
ou concorram para o descrédito, desprestígio ou prejuízo do Centro; c) 
Os que, reiteradamente, desrespeitem os deveres estatuários, regulamen-
tares e contratuais ou injustificadamente desobedeçam às deliberações 
legalmente tomadas pelos órgãos do Centro; d) Os que tenham em atraso 
o pagamento da respectiva quota durante um período de, pelo menos, um 
ano tendo sido avisados desse facto, por meio de carta registada, com 
uma antecedência mínima de um mês. A exclusão é sempre determinada 
pela Assembleia Geral, por iniciativa própria ou precedendo proposta 
fundamentada da Direcção; a exclusão só terá lugar desde que a delibe-
ração seja tomada por maioria dos associados presentes.

 O património do “CRAT — Centro Regional de Artes Tradicionais” 
é constituído pelas quotas mensais dos associados, em montante a fixar 
em Assembleia Geral.

 Órgãos Sociais do Centro: Assembleia Geral; A Direcção; O Con-
selho Fiscal; O Conselho Consultivo, A Mesa da Assembleia Geral, a 
Direcção e o Conselho Fiscal são eleitos, em assembleia Geral, para o 
desempenho de mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição de 
dois terços dos membros de cada órgão, até ao máximo de três mandatos 
sucessivos de cada membro.

 A Assembleia Geral é o Órgão máximo e é composta por todos os 
associados no pleno uso dos seus direitos sociais.

Constitui Património do Centro: a)Bens e direitos para ele transferi-
dos no acto da Constituição ou posteriormente adquiridos; b) produto 
das participações sociais; c) rendimento das actividades do Centro;d) 
subvenções que lhe sejam concedidas; e) donativos doações, legados 
ou outros proventos aceites pelo Centro; f) produtos de empréstimo;g) 
quaisquer outros rendimentos permitidos por Lei.

 O CRAT — Centro Regional de Artes Tradicionais é uma Associação 
Privada Sem Fins Lucrativos e de Utilidade Pública.

 Está conforme, declarando-se que da parte omitida, nada há que 
altere, modifique, restrinja, ou amplie as especificações legais, da parte 
extractada.

 Cartório Notarial sito à Rua do Almada, n.º 269, Terceiro, Porto.
30 de Junho de 2008. — O Notário, José António Resende Oli-

veira.
 300492775 

 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JEAN PIAGET (VISEU)

Regulamento n.º 364/2008

Regulamento dos regimes de mudança de curso, transferência
e reingresso no ensino superior

da Escola Superior de Educação Jean Piaget/Viseu
Nos termos da Portaria n.º 401/2007, de 5 de Abril que publicita o 

“Regulamento dos Regimes de Mudança de Curso, Transferência e 
Reingresso no Ensino Superior” (a Escola Superior de Educação Jean 
Piaget/Viseu, através do seu órgão legal e estatutariamente competente, 
aprova o Regulamento dos Regimes de Mudança de Curso, Transferên-
cia e Reingresso, nos termos e de acordo com o artigo 10.º, da Portaria 
n.º 401/2007, de 5 de Abril.

O presente Regulamento passa a ter a seguinte redacção:

Artigo 1.º
Objecto

O presente Regulamento disciplina os regimes de mudança de curso, 
transferência e reingresso na instituição, com base no disposto na Portaria 
n.º 401/2007, de 5 de Abril.

Artigo 2.º
Âmbito

O disposto no presente Regulamento aplica -se aos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de licenciado e aos ciclos de estudos integrados 
conducentes ao grau de mestre, adiante designados por cursos, em 
funcionamento nesta instituição.
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Artigo 3.º
Conceitos

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, entende -se por:
a) «Mudança de curso» o acto pelo qual um estudante se inscreve em 

curso diferente daquele em que praticou a última inscrição, no mesmo 
ou noutro estabelecimento de ensino superior, tendo havido ou não 
interrupção de inscrição num curso superior;

b) «Transferência» o acto pelo qual um estudante se inscreve e matri-
cula no mesmo curso em estabelecimento de ensino superior diferente 
daquele em que está ou esteve matriculado, tendo havido ou não inter-
rupção de inscrição num curso superior;

c) «Reingresso» o acto pelo qual um estudante, após uma interrupção 
dos estudos num determinado curso e estabelecimento de ensino superior, 
se matricula no mesmo estabelecimento e se inscreve no mesmo curso 
ou em curso que lhe tenha sucedido;

d) «Mesmo curso» os cursos com idêntica designação e conduzindo 
à atribuição do mesmo grau ou os cursos com designações diferentes 
mas situados na mesma área científica, tendo objectivos semelhantes, 
ministrando uma formação científica similar e conduzindo:

i) À atribuição do mesmo grau;
ii) À atribuição de grau diferente, quando tal resulte de um processo 

de modificação ou adequação entre um ciclo de estudos conducente ao 
grau de bacharel e um ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado 
ou entre um ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado e um 
ciclo de estudos integrado de mestrado;

e) «Créditos» os créditos segundo o ECTS — European Credit Trans-
fer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e acu-
mulação de créditos);

f) «Escala de classificação portuguesa» aquela a que se refere o ar-
tigo 15.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro.

Artigo 4.º
Requerimento

1 — A mudança de curso, transferência e reingresso são requeridos à 
Direcção deste Estabelecimento de Ensino onde o estudante se pretende 
matricular e ou inscrever.

2 — Podem requerer a mudança de curso ou a transferência:
a) Os estudantes que tenham estado inscritos e matriculados num 

curso superior num estabelecimento de ensino superior nacional e não 
o tenham concluído;

b) Os estudantes que tenham estado matriculados e inscritos em esta-
belecimento de ensino superior estrangeiro em curso definido como su-
perior pela legislação do país em causa, quer o tenham concluído ou não.

3 — Podem requerer o reingresso os estudantes que tenham estado 
matriculados e inscritos no mesmo estabelecimento de ensino superior 
nacional no mesmo curso ou em curso que o tenha antecedido.

Artigo 5.º
Documentos necessários para a candidatura

1 — Para a mudança de curso o processo de candidatura deve ser 
instruído com:

a) Boletim de candidatura devidamente preenchido;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número de identificação fiscal;
d) Procuração, quando for caso disso;
e) Boletim de vacinas;
f) 2 Fotografias;
g) Documento comprovativo da realização dos pré -requisitos exigíveis 

para o curso a que se pretende candidatar, se tal for exigido;
h) Taxa de candidatura;
i) Certificado comprovativo da realização dos exames nacionais (Ficha 

ENES) definidos para o curso (caso fosse exigência do curso no ano de 
ingresso e ao regime de acesso do candidato) e certificado comprovativo 
de acesso ao ensino superior;

j) Certificado do último estabelecimento de ensino superior onde 
esteve matriculado, referindo o curso em que esteve inscrito e ano 
lectivo da última inscrição;

l) Certificado de todas as disciplinas com aprovação e respectiva nota;
m) Programas e cargas horárias de todas as disciplinas com aprovação, 

devidamente autenticados (para o caso de o candidato pretender requerer 
a respectiva creditação).

2 — Para a transferência o processo de candidatura deve ser instruído com:
a) Boletim de candidatura devidamente preenchido;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;

c) Fotocópia do número de identificação fiscal;
d) Procuração, quando for caso disso;
e) Boletim de vacinas;
f) 2 Fotografias;
g) Documento comprovativo da realização dos pré -requisitos exigíveis 

para o curso a que se pretende candidatar, se tal for exigido;
h) Taxa de candidatura;
i) Certificado do último estabelecimento de ensino superior onde 

esteve matriculado;
j) Certificado de todas as disciplinas com aprovação e respectiva nota;
l) Programas e cargas horárias de todas as disciplinas com aprovação, 

devidamente autenticados (para o caso de o candidato pretender requerer 
a respectiva creditação).

3 — Para o reingresso o processo de candidatura deve ser instruído com:
a) Boletim de candidatura devidamente preenchido;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número de identificação fiscal;
d) Procuração, quando for caso disso;
e) Boletim de vacinas;
f) 2 Fotografias;
g) Taxa de candidatura.

Artigo 6.º
Limitações quantitativas

1 — O reingresso, nos termos da lei, não está sujeito a limitações 
quantitativas.

2 — A mudança de curso e a transferência estão sujeitas a limitações 
quantitativas.

3 — O número de vagas para os regimes de mudança de curso e de 
transferência é fixado pelo órgão legal e estatutariamente competente 
desta instituição.

4 — O número de vagas destinado à inscrição no 1.º ano dos ciclos de 
estudos de licenciatura e dos ciclos de estudos integrados de mestrado 
no 1.º semestre lectivo está sujeito às limitações quantitativas fixadas 
nos termos dos n.º s 2 e 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 393 -B/99, de 
2 de Outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 64/2006, de 21 de Março, 
e 88/2006, de 23 de Maio.

5 — As vagas aprovadas:
a) São divulgadas através de edital a afixar nesta instituição e a pu-

blicar no seu sítio da Internet;
b) São comunicadas à Direcção -Geral do Ensino Superior e ao Ob-

servatório da Ciência e do Ensino Superior.

6 — As vagas de um par estabelecimento/curso eventualmente so-
brantes no regime de mudança de curso (ou de transferência) podem ser 
utilizadas no outro regime, por decisão do órgão legal e estatutariamente 
competente desta Instituição.

7 — As vagas de um par estabelecimento/curso eventualmente sobran-
tes do regime geral de acesso que não sejam utilizadas nos termos do 
n.º 4 do artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 64/2006, de 21 de Março, podem 
ser utilizadas para os regimes de mudança de curso e transferência, por 
decisão do órgão legal e estatutariamente competente desta Instituição.

Artigo 7.º
Critérios de seriação

1 — A seriação dos candidatos é realizada pela ordem decrescente 
das classificações obtidas considerando:

1.1 — Situação de mudança de curso:
1.1.1 — Candidatos oriundos de um curso da mesma área científica 

do curso a que se pretendem candidatar:
a) Número de disciplinas concluídas;
b) Créditos obtidos nas disciplinas da área de formação do curso;
c) Créditos obtidos nas restantes disciplinas do curso;
d) Média das classificações das disciplinas feitas no ensino superior;
e) Média das classificações das disciplinas feitas no ensino superior 

na área científica de referência do Curso a que concorre;
f) Classificação das provas de pré -requisitos, se tal for exigido;
g) Ano em que se encontra matriculado no ensino superior.

1.1.2 — Candidatos oriundos de um curso de outra área científica:
a) Número de disciplinas concluídas;
b) Créditos obtidos nas disciplinas da área de formação do curso;
c) Créditos obtidos nas restantes disciplinas do curso;
d) Média das classificações das disciplinas feitas no ensino superior;
e) Classificação das provas de pré -requisitos, se tal for exigido;
f) Entrevista;
g) Análise do Curriculum Vitae;
h) Ano em que se encontra matriculado no ensino superior.



30168  Diário da República, 2.ª série — N.º 130 — 8 de Julho de 2008 

1.2 — Situação de transferência:
a) Número de disciplinas concluídas;
b) Créditos obtidos nas disciplinas da área de formação do curso;
c) Créditos obtidos nas restantes disciplinas do curso;
d) Média das classificações das disciplinas feitas no ensino superior 

na área científica de referência do Curso a que concorre;
e) Classificação das provas de pré -requisitos, se tal for exigido;
f) Ano em que se encontra matriculado no ensino superior.

2 — As pontuações correspondentes a cada um destes critérios, para 
cada curso, serão divulgadas em edital próprio a afixar nos serviços 
académicos.

Artigo 8.º
Prazos de candidatura

1 — O Prazo de candidatura para os regimes de mudança de curso, 
transferência e reingresso é fixado anualmente pela Direcção desta 
Instituição, constando de edital a afixar em local próprio e através da 
página Web do Instituto Piaget.

2 — Decorridos os prazos previstos no Edital referido no número an-
terior, o órgão legal e estatutariamente competente desta instituição pode 
aceitar requerimentos de mudança de curso, transferência e reingresso 
em qualquer momento do ano lectivo sempre que entenda existirem ou 
poder criar condições de integração dos requerentes nos cursos em causa.

3 — Nas situações a que se refere o número anterior, não implica 
qualquer processo de seriação, admitindo -se os candidatos por ordem 
de candidatura.

Artigo 9.º
Cursos com pré -requisitos ou que exijam

aptidões vocacionais específicas
A mudança de curso ou a transferência para cursos para os quais sejam 

exigidos pré -requisitos ou aptidões vocacionais específicas, nos termos 
do regime jurídico do acesso ao ensino superior, estão condicionadas à 
satisfação dos mesmos.

Artigo 10.º
Casos de indeferimento liminar

São liminarmente indeferidos os requerimentos que se encontrem 
numa das seguintes condições:

a) Pedidos referentes a cursos em que o número de vagas fixado 
tenha sido zero;

b) Pedidos realizados fora de prazo, devendo o candidato apresen-
tar um novo requerimento nos termos do disposto no número 2, do 
artigo 8.º;

c) Pedidos não acompanhados da documentação necessária à completa 
instrução do processo.

Artigo 11.º
Exclusão do processo de candidatura

Serão excluídos do processo de candidatura em qualquer momento 
do mesmo os requerentes que prestem falsas declarações.

Artigo 12.º
Decisão

1 — As decisões sobre os requerimentos de mudança de curso, trans-
ferência e reingresso são da competência da Direcção da Instituição e 
válidas apenas para a matrícula no ano lectivo a que respeitam.

2 — As decisões serão divulgadas através de lista seriada 2 dias úteis 
após a conclusão de cada fase de candidatura referidas no número 1 
do artigo anterior, sendo afixadas por edital nos Serviços Académicos.

3 — As decisões finais sobre os requerimentos de mudança de curso, 
transferência e reingresso exprimem -se através das seguintes situações:

a) Colocado (curso);
b) Não colocado;
c) Excluído da candidatura (por indeferimento liminar ou exclusão).

4 — Das listas com as decisões finais constam relativamente a cada 
candidato:

a) Nome;
b) Número e local de emissão do bilhete de identidade;
c) Resultado final, com indicação das alíneas do número anterior.

Artigo 13.º
Reclamação da decisão final

1 — Do resultado final podem os candidatos apresentar reclamação 
devidamente fundamentada, no prazo de 3 dias úteis após a fixação 

da lista de colocações, mediante exposição dirigida ao Presidente da 
Direcção da Instituição.

2 — A reclamação poderá ser entregue em mão nos Serviços Adminis-
trativos da Instituição ou por via postal registada com aviso de recepção.

3 — A decisão sobre a reclamação é proferida no prazo de 2 dias 
úteis e comunicada ao interessado por escrito com a respectiva fun-
damentação.

4 — É legalmente proibida a matrícula simultânea em dois ou mais 
estabelecimentos de ensino superior públicos ou privados.

5 — No caso de o estudante ter realizado a matrícula simultaneamente 
em dois ou mais estabelecimentos de ensino superior, considera -se válida 
a primeira matrícula efectuada.

6 — Os estudantes que tenham realizado matrícula na presente Ins-
tituição e pretendam matricular -se noutro estabelecimento de ensino 
superior, devem proceder, por escrito, à anulação da matrícula nesta 
Instituição.

7 — No caso de anulação de matrícula, não serão devolvidas quaisquer 
importâncias pagas pelo candidato, seja a que título for.

Artigo 14.º
Erro dos serviços

1 — O candidato não colocado por erro exclusivamente imputável aos 
serviços, terá direito à colocação, mesmo que para tal se torne necessário 
criar uma vaga adicional.

2 — A rectificação poderá ser desencadeada por iniciativa do can-
didato, no âmbito do processo de reclamação, ou por iniciativa da ins-
tituição.

3 — A rectificação abrange o candidato a respeito do qual o erro se 
verificou e não afecta os restantes candidatos, colocados ou não.

Artigo 15.º
Matrícula e inscrição

O candidato colocado num determinado curso deverá proceder à 
respectiva matrícula nos 5 dias úteis subsequentes à publicação dos re-
sultados das decisões finais sobre os requerimentos de mudança de curso, 
transferência e reingresso, sob pena de caducidade da candidatura.

Artigo 16.º
Creditação

1 — Os alunos integram -se nos programas e organização de estudos 
em vigor na Instituição onde se matriculam e no ano lectivo em que 
o fazem.

2 — A integração é assegurada através do sistema europeu de trans-
ferência e acumulação de créditos (ECTS), com base no princípio do 
reconhecimento mútuo do valor da formação realizada e das compe-
tências adquiridas.

3 — Nos termos do disposto no artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de Março:

a) A presente Instituição:
i) Credita nos seus ciclos de estudos a formação realizada no âmbito 

de outros ciclos de estudos superiores em estabelecimentos de ensino su-
perior nacionais ou estrangeiros, quer a obtida no quadro da organização 
decorrente do Processo de Bolonha quer a obtida anteriormente;

ii) Credita nos seus ciclos de estudos a formação realizada no âm-
bito dos cursos de especialização tecnológica nos termos fixados pelo 
respectivo diploma;

iii) Reconhece, através da atribuição de créditos, a experiência pro-
fissional e a formação pós -secundária;

b) A creditação tem em consideração o nível dos créditos e a área 
científica onde foram obtidos;

c) Os procedimentos a adoptar para a creditação são fixados pela 
Direcção, ouvido sempre o órgão pedagógico competente.

4 — No caso do reingresso e de acordo com o disposto no número 4, 
do artigo 8.º, da Portaria n.º 401/2007, de 5 de Abril:

a) É creditada a totalidade da formação obtida durante a anterior 
inscrição no mesmo curso ou no curso que o antecedeu;

b) O número de créditos a realizar para a obtenção do grau académico 
não pode ser superior à diferença entre o número de créditos necessário 
para a obtenção do grau e o valor creditado.

5 — No caso da transferência e de acordo com o disposto no número 5, 
do artigo 8.º, da Portaria n.º 401/2007, de 5 de Abril:

a) É creditada a totalidade da formação obtida durante a anterior 
inscrição no mesmo curso;
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b) O número de créditos a realizar para a obtenção do grau académico 
não pode ser superior à diferença entre o número de créditos necessário 
para a obtenção do grau e o valor creditado;

c) Em casos devidamente fundamentados, em que, face ao nível ou 
conteúdo de algumas unidades curriculares, não seja possível conside-
rar, na aplicação da regra da alínea anterior, todo o valor creditado, o 
número de créditos a realizar para a obtenção do grau académico não 
pode ser superior à diferença entre o número de créditos necessário para 
a obtenção do grau e 90 % do valor creditado.

6 — O conselho científico procede à expressão em créditos das forma-
ções de que o estudante é titular, recorrendo, se necessário, à colaboração 
do estabelecimento de ensino superior de origem.

7 — O procedimento de creditação deve ser realizado em prazo com-
patível com a inscrição do estudante e a frequência do curso no ano ou 
semestre lectivo para que aquela é requerida.

Artigo 17.º

Classificação

1 — As unidades curriculares creditadas nos termos do artigo anterior 
conservam as classificações obtidas nos estabelecimentos de ensino 
superior onde foram realizadas.

2 — Quando se trate de unidades curriculares realizadas em estabe-
lecimentos de ensino superior portugueses, a classificação das unidades 
curriculares creditadas é a classificação atribuída pelo estabelecimento 
de ensino superior onde foram realizadas.

3 — Quando se trate de unidades curriculares realizadas em estabe-
lecimentos de ensino superior estrangeiros, a classificação das unidades 
curriculares creditadas:

a) É a classificação atribuída pelo estabelecimento de ensino superior 
estrangeiro, quando este adopte a escala de classificação portuguesa;

b) É a classificação resultante da conversão proporcional da clas-
sificação obtida para a escala de classificação portuguesa, quando o 

estabelecimento de ensino superior estrangeiro adopte uma escala di-
ferente desta.

4 — No âmbito do cálculo da classificação final do grau académico, que 
é realizada nos termos do disposto nos artigos 12.º e 24.º do Decreto -Lei 
n.º 74/2006, de 24 de Março, a adopção de ponderações específicas para as 
classificações das unidades curriculares creditadas deve ser fundamentada.

5 — No caso a que se refere o n.º 3 e com fundamento em manifestas 
diferenças de distribuição estatística entre as classificações atribuídas 
pelo estabelecimento de ensino superior estrangeiro e o estabelecimento 
de ensino superior português, o estudante pode requerer fundamen-
tadamente ao Presidente do conselho científico a atribuição de uma 
classificação superior à resultante das regras indicadas.

Artigo 18.º
Alunos não colocados com matrícula

válida no ano lectivo anterior
Os estudantes que tenham tido uma matrícula e inscrição válidas 

em estabelecimento de ensino superior no ano lectivo imediatamente 
anterior e cujo requerimento seja indeferido podem, no prazo de sete 
dias sobre a publicação da decisão, proceder à inscrição no curso onde 
haviam estado inscritos no ano lectivo anterior.

Artigo 19.º
Regulamento

1 — O presente Regulamento para os regimes de mudança de curso, 
transferência e reingresso é aprovado pela Direcção da Instituição.

2 — O presente Regulamento é publicado no Diário da República, 
2.ª Série, e divulgado através do sítio na Internet desta Instituição.

Aprovado em Reunião de Direcção em 11/ 06/2007 e homologado 
em 14/06/ 2007 pelo Conselho Pedagógico.

30 de Junho de 2008. — A Presidente da Direcção, Cristina Maria 
Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva. 

PARTE L

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Aviso n.º 19696/2008

Procedimento concursal para recrutamento do titular do cargo de 
chefe da Divisão da Divida Aduaneira e dos Recursos próprios 
Comunitários da Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo.

1 — Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, torna -se público 
que a Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo (DGAIEC) pretende proceder ao provimento do cargo de chefe 
da Divisão da Dívida Aduaneira e dos Recursos Próprios Comunitários, 
através do correspondente procedimento concursal.

2 — Área de actuação — para além do estabelecido no n.º 2 do ar-
tigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, compete -lhe a direcção, coordenação e controlo da acti-
vidade e funcionamento da Divisão da Dívida Aduaneira e dos Recursos 
Próprios Comunitários, à qual, de acordo com o disposto no n.º 8.2 do 
despacho n.º 7624/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
24 de Abril de 2007, cabem as atribuições constantes das alíneas i) a q) 
do n.º 2 do artigo 12.º da Portaria n.º 349/2007, de 30 de Março.

3 — Requisitos formais de provimento — são requisitos de provi-
mento:

a) Ser funcionário licenciado com pelo menos quatro anos de experi-
ência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
provimento seja exigível uma licenciatura;

b) Competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direcção, coordenação e controlo

4 — Perfil exigido — os candidatos deverão possuir:

a) Licenciatura numa das seguintes áreas: Direito, Gestão de Empre-
sas, Economia, Contabilidade, Finanças e Auditoria;

b) Conhecimento profundo das matérias de âmbito aduaneiro e tribu-
tário, com especial relevância na área de actuação do cargo;

c) Experiência no desempenho de funções técnicas na área de actu-
ação do cargo, designadamente no que respeita à dívida aduaneira na 
importação e exportação, a reembolsos e dispensa de pagamento de 
direitos nos termos do Código Aduaneiro Comunitário, aos processos 
relativos à assistência mútua e aos procedimentos referentes aos recursos 
próprios comunitários;

e) Experiência no exercício de cargos dirigentes ou de funções de 
coordenação ou de chefia de serviços ou núcleos;

g) Capacidade de gestão e motivação de equipas, bem como para a 
promoção do trabalho em equipa.

5 — Composição do júri — é a seguinte a composição do júri:

Presidente — licenciado António Reinaldo Pereira de Mendonça, 
director de Serviços da Receita Nacional e dos Recursos Próprios Co-
munitários.

Vogais:

Licenciado Carlos Alberto da Silva Martins, chefe da Divisão de 
Recrutamento e Selecção da Direcção -Geral dos Impostos.

Licenciado José António Dantas Saraiva, assistente convidado do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas.




