
 

 

CARTILHA PARA INGRESSO NO DOUTARAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA ULISBOA(ISCSP)- SELEÇÃO TURMA 2019-2020. 

1) Benefícios que a FSINTAF estabeleceu no Convênio com o ISCSP e vantagens do programa 

- Condições de investimento para os cursos são exclusivas para a FSINTAF, direcionado para filiados do Sintaf, turma exclusiva com servidores da Sefaz, com 

a possibilidade de composição da mesma, com servidores de outras instituições públicas. 

- Oportunidade de concentração das disciplinas em dois períodos durante o ano, com carga horária superior ao curso no regime semestral. 

- Possibilidade de integrar o CAPP, como pesquisador do ISCSP. 

- Possibilidade de continuar os estudos na pós-graduação, seja no doutorado ou pós-doutorado no ISCSP. 

2) Documentação necessária -  (todas as cópias autenticadas): Prazo para entrega: 20/08/2019 

• Cópia do documento de identificação; cópia do passaporte; cópia do Comprovante de endereço; 

• Curriculum Vitae (ou o Currículo Lattes do CNPQ); 

• Cópia do cartão de identificação fiscal ou cartão do cidadão (CPF); 

• Certificados que comprovem as habilitações escolares do candidato (graduação, especialização, mestrado...); título de mestrado obrigatoriamente. 

• Ficha de inscrição (disponibilizado no site da Fundação Sintaf) 

3) Critérios de seleção: 

Para titulares de grau acadêmico: 

i. Afinidade do grau já obtido com a área disciplinar do curso a que se candidata; 



ii. Média mais elevada no grau acadêmico já obtido; 

iii. Análise curricular, de acordo com os seguintes critérios: 

- Obra científica relevante, publicada na área da candidatura, através de revistas, prefácios; 

- Presença como conferencista em seminários e congressos nacionais ou internacionais de referência onde tenha sido convidado ou participado na 

organização; 

- Reconhecimento do mérito acadêmico na comunidade científica, sendo membro de associações científicas, ou tendo recebido convites para participação 

como especialista em atividades científicas, pedagógicas e acadêmicas; 

- Apreciação Doutor Honoris Causa; 

-Intervenção na comunidade acadêmica, nomeadamente através da participação como membro de órgãos de gestão do ensino superior; 

-Prestação de altos serviços à sociedade na área em que se candidata, nomeadamente ter sido membro do Governo ou de organizações internacionais (ONG, 

entre outras), com trabalho reconhecido como relevante para a generalidade da população; 

-Frequência de cursos de pós-graduação, pertinentes para o caso, e com classificações destacadas. 

4) Calendário das aulas: 

1º semestre 

De 06 a 23 de janeiro de 2020 

3 semanas (segunda a quinta)- Início das  10 as 13h 

                                                                   das 14 as 17h 

 

 

 



2º semestre 

De 22 junho/20 a 09 de julho/20 

3 semanas (segunda a quinta)- Início das  10 as 13h 

                                                                   das 14 as 17h 

5) Valores a serem pagos (estimativa, pois há variação cambial) 

PLANILHA GERAL  EURO= R$ 4,36 
 
 
 

Público Interno - Sefaz 

Período 1º ANO(vr em €) 2 ºANO(vr em €) 3º ANO (vr em €) TOTAL(vr em €) 

Verbas 9.500,00 1.500,00 1.500,00 12.500 

Taxas (ISCSP) 
151,43 

26,43 26,43 204,29 

Taxa ADM (10%) 965,14 152,64 152,64 1.270,42 

Total 10.616,57 1.679,07 1.679,07 13.974,71 

Valor em Real – R$ 60.929,73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLANILHA GERAL  EURO= R$ 4,36 
 
 

Público Externo 

Período 1º ANO(vr em €) 2 ºANO(vr em €) 3º ANO (vr em €) TOTAL(vr em €) 

Verbas 9.500,00 1.500,00 1.500,00 12.500 

Taxas (ISCSP) 
151,43 

26,43 26,43 204,29 

Taxa ADM (15%) 1.447,71 228,96 228,96 1.905,63 

Total 11.099,14 1.755,39 1.755,39 14.609,92 

Valor em Real – R$ 63.699,25 
 
 

 
 
 
  

 

Taxas Adicionais: 

Obs1: Taxa de inscrição de  € 100 a ser paga antes do envio da documentação;    

Obs2: Em caso de aprovação pela Ulisboa do candidato inscrito, e posterior desistência, a taxa de matrícula de  € 151,43 

será devida obrigatoriamente a Fsintaf;    

Obs3: Taxas cobradas pelo Bradesco, no dia do fechamento do contrato de câmbio (cotação oscilante), para o repasse das 

verbas pagas à Universidade de Lisboa. 

VALORES SUJEITOS A VARIAÇÃO CAMBIAL  

       

        

        

        

        



 

 

    

        

        


