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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Informações 

2. Deliberar sobre o número de vagas e editais dos concursos para os 2º ciclos de estudos para o ano lectivo 2015/2016 

em: 

2.1. Contabilidade e Finanças 

2.2. Empreendedorismo 

2.3. Gestão de Organizações de Economia Social 

2.4. Marketing 

2.5. Sistemas de Informação de Gestão 

3. Deliberar sobre propostas dos critérios de selecção e seriação de candidaturas aos 2º ciclos de estudos referidos nos 

pontos 2.1. a 2.4. 

4. Designar os júris de selecção e seriação de candidaturas aos 2º ciclos de estudos referidos nos pontos 2.1. a 2.4. 

propostos pelos respectivos coordenadores. 

5. Deliberar sobre relatório relativo à requerente Susana Isabel Magalhães Monteiro nos termos do artº 6º do 

“Regulamento para qualificação de especialista de reconhecida experiência e competência profissional”. 

6. Deliberar sobre propostas de designação de professores nos termos e para os efeitos do artº 5º do “Regulamento 

para qualificação de especialista de reconhecida experiência e competência profissional” requeridas por: 

6.1. João Manuel Monteiro Serrano. 

6.2. Susana Carvalho e Silva 

6.3. Tito Damião Albernaz 

7. Deliberar sobre a alteração da denominação dos cursos técnicos superiores profissionais em: 

7.1. Técnicas de Gestão 

7.2. Técnico de Contabilidade 

 

Deliberações 

2. Foram aprovadas as propostas de vagas e editais dos concursos para os 2º ciclos de estudos para o ano lectivo 

2015/2016 em Contabilidade e Finanças, Empreendedorismo, Gestão de Organizações de Economia Social, 

Marketing e Sistemas de Informação de Gestão. 

3. Foram aprovadas as propostas dos critérios de selecção e seriação de candidaturas aos  2º ciclos de estudos referidos 

no ponto anterior.  

4. Foram aprovadas as propostas, apresentadas pelos respectivos coordenadores de curso, de constituição dos  júris de 

selecção e seriação de candidaturas aos 2º ciclos de estudos referidos no ponto 2. 

5. Foi aprovado, por unanimidade, o relatório relativo à requerente Susana Isabel Magalhães Monteiro nos termos do artº 

6º do “Regulamento para qualificação de especialista de reconhecida experiência e competência profissional”. 
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6. Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de designação de professores nos termos e para os efeitos do artº 

5º do “Regulamento para qualificação de especialista de reconhecida experiência e competência profissional” 

requeridas por João Manuel Monteiro Serrano, Susana Carvalho e Silva e Tito Damião Albernaz. 

7.  Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de alteração da denominação dos cursos técnicos superiores 

profissionais em: 

7.1. Técnicas de Gestão para “Apoio à Gestão” . 

7.2. Técnico de Contabilidade para “Contabilidade”. 

A Presidente do CTC 

Ana Costa 

 

 

 


