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EDITAL 
 

Curso “Principles and Practice of Clinical Research Program”  
(Edição 2019) 

 
O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), Prof. João José Joaquim, 

ouvido o Conselho Técnico-científico, faz saber: 

 
1. São abertas as candidaturas ao Curso Principles and Practice of Clinical Research Program (PPCR), 

de acordo com o calendário em anexo ao presente edital (anexo I) 

2. A estrutura curricular, o plano de estudos estão disponíveis em 

http://ppcr.org/ppcr/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=23 

3. Podem candidatar-se à matrícula e inscrição licenciados em Ciências da Saúde 

4. O processo de seleção e admissão é realizado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health 

Executive and Continuing Professional Education 

5. As candidaturas à frequência das aulas na ESTeSC são submetidas on-line, através da área de 

candidato disponível na página de internet em www.estescoimbra.pt, e acompanhadas dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Número de Identificação Fiscal, ou Cartão de 

Cidadão (obrigatório); 

b) Curriculum Vitae modelo europas (facultativo) 

c) Documento comprovativo de habilitação de curso superior, com informação da 

classificação final (facultativo); 

6. No final do processo o candidato deverá imprimir/visualizar o pagamento dos emolumentos 

associados à sua candidatura e o comprovativo da sua candidatura. A candidatura só será válida após 

o pagamento da taxa de candidatura.  

7. As candidaturas ao curso devem ser realizadas na página de internet de Harvard T.H. Chan School 

of Public Health em  http://ppcr.org/ppcr/index.php?option=com_rsform&Itemid=289 

http://ppcr.org/ppcr/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=23
http://www.estescoimbra.pt/
http://ppcr.org/ppcr/index.php?option=com_rsform&Itemid=289


 

8. Sob proposta do CTC, fixa-se em 20 o número máximo de vagas; 

9. O Centro de Ensino à distância funcionará na ESTeSC com um número mínimo de 10 estudantes.  

10. O curso tem início em Março de 2019 e funcionará às quinta-feiras, entre as 16h e as 19h, horário de 

Boston, de acordo com o Cronograma Escolar definido por Harvard T.H. Chan School of Public Health 

Executive and Continuing Professional Education 

11. As aulas serão lecionadas por videoconferência. 

12. Sem prejuízo do valor de propinas devidas à Harvard T.H. Chan School of Public Health Executive 

and Continuing Professional Education, na ESTeSC são devidos os seguintes emolumentos: 

 
Taxa de candidatura: 75,00 € 

  

 
12. A informação constante no presente Edital não dispensa a leitura atenta das regras de candidatura 

e frequência do curso impostas pela Harvard T.H. Chan School of Public Health Executive and Continuing 

Professional Education e disponíveis para consulta em  

http://ppcr.org/ppcr/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=230 

 
 
Coimbra, 14 de setembro de 2018 

 
 

O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

http://ppcr.org/ppcr/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=230


 

 
 

 
Anexo I 

 
 

 Candidatura: da data da homologação até 10 de dezembro 2018 

 Afixação da lista de candidatos admitidos a concurso: até 12 de dezembro 2018 

 Reclamações: 12 e 13 de dezembro 2018; 

 Decisão sobre as reclamações: até 27 de dezembro 2018; 

 A seriação é realizada pela Harvard T.H. Chan School of Public Health Executive and 

Continuing Professional Education; 

 Início do curso: Março de 2019 




