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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Direção-Geral
Aviso (extrato) n.º 4930/2016
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na sequência
da integração por consolidação definitiva da mobilidade no mapa de pessoal desta Direção-Geral, nos termos das disposições conjugadas
dos artigos 45.º, n.º 6, e 46.º do Decreto-Lei n.º 440/99, de 2 de novembro, e do artigo 99.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,
com a seguinte trabalhadora:
Nome

Carreira e categoria

Maria do Céu Monteiro Santos Noivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente técnica . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posição
remuneratória

Nível
remuneratório

Data
de início

5.ª

10

2016-04-01

6 de abril de 2016. — A Subdiretora-Geral, Márcia Vala.

209494946

PARTE E
ISCET — INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS
E DO TURISMO

Âmbito

de um ciclo de estudos de uma instituição de ensino superior estrangeira
com quem o ISCET tenha estabelecido acordo de intercâmbio com
esse objetivo.
4 — O tempo de residência com autorização de residência para estudo
não releva para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2.
5 — Os estudantes que ingressem no ensino superior ao abrigo do
regime previsto no Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, mantêm
a qualidade de estudante internacional até ao final do ciclo de estudos
em que se inscreverem inicialmente ou para que transitem.
6 — Excetuam-se do disposto no número anterior os estudantes internacionais que adquiram a nacionalidade de um Estado membro da
União Europeia.
7 — A cessação da aplicação do estatuto de estudante internacional
em consequência do disposto no número anterior produz efeitos no ano
letivo subsequente à data da aquisição da nacionalidade.

O presente regulamento aplica-se ao concurso especial de acesso e
ingresso do estudante internacional, adiante designado como concurso
especial de acesso, à frequência de ciclos de estudos de licenciatura no
ISCET — Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo

Condições de acesso

Artigo 2.º

1 — Podem candidatar-se à matrícula e inscrição nos ciclos de estudos
de licenciatura do ISCET os estudantes internacionais:

Regulamento n.º 380/2016
Alteração ao Regulamento do Estudante Internacional
do ISCET — Instituto Superior de Ciências Empresariais
e do Turismo — Regulamento n.º 330/2014 de 25 de julho
Regulamento do Estudante Internacional do ISCET — Instituto
Superior de Ciências Empresariais e do Turismo
Artigo 1.º

Conceito de Estudante Internacional
1 — Estudante internacional é o estudante que não tem a nacionalidade portuguesa.
2 — Não são abrangidos pelo disposto no número anterior:
a) Os nacionais de um Estado membro da União Europeia;
b) Os que, não sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma
ininterrupta, em 31 de agosto do ano em que pretendem ingressar no
ISCET, bem como os filhos que com eles residam legalmente;
c) Os que requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes
especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99,
de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro.
3 — Não são igualmente abrangidos pelo disposto no n.º 1 os estudantes estrangeiros que se encontrem a frequentar o ISCET no âmbito
de um programa de mobilidade internacional para a realização de parte

Artigo 3.º

a) Titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhes
confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse
país;
b) Titulares de um diploma do ensino secundário português ou de
habilitação legalmente equivalente.
Artigo 4.º
Condições de ingresso
Só são admitidos a este concurso os estudantes internacionais que,
cumulativamente:
a) Demonstrem ter qualificação académica específica para ingresso
num ciclo de estudos, nos termos do disposto no artigo 5.º;
b) Tenham um nível de conhecimentos da língua ou línguas em que
vai ser ministrado o ensino, a verificar com recurso a entrevista complementada, sempre que necessário, por uma prova escrita.

