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 MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República

Despacho (extrato) n.º 10793/2014
Por meu despacho de 15 de julho de 2014 e obtida a necessária auto-

rização, o técnico de justiça -adjunto Joaquim João Rosa da Encarnação 
Marques Vieira é nomeado, em comissão de serviço, para exercer funções 
no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) da 
Procuradoria -Geral da República, com efeitos a 16 de julho de 2014.

15 de julho de 2014. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-
pública, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.

208034466 

 Despacho (extrato) n.º 10794/2014

Por meu despacho de 22 de julho de 2014 e obtida a neces-
sária autorização, a escrivã auxiliar Ana Isabel Simões de Brito 
Diogo é nomeada, em comissão de serviço, para exercer funções 
no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) 
da Procuradoria -Geral da República, com efeitos a 1 de setembro 
de 2014.

22 de julho de 2014. — O Secretário da Procuradoria -Geral da Re-
pública, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.

208034385 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extrato) n.º 10795/2014
No âmbito das competências conferidas pelo RJIES, determino que 

se publique a Tabela de Taxas e Emolumentos para os Serviços Acadé-
micos da Universidade do Algarve, aprovada pelo Conselho de Gestão 
da Universidade do Algarve, em 21 de julho de 2014.

21 de julho de 2014. — O Reitor, António Branco.

Serviços Académicos

Tabela de Taxas e Emolumentos

Aplicável a partir de 01/08/2014
1 — Certidões
Certidão de conclusão do curso ou respetivas equivalências legais:
Curso de Especialização Tecnológica — 15,00 €
Bacharelato, Licenciatura e Mestrado Integrado — 20,00 €
Especializações e Pós -Graduações — 20,00 €
Mestrados — 25,00 €
Doutoramentos — 30,00 €
Outros Diplomas — 20,00 €
Certidão de aprovação em Provas de Agregação ou Título de Espe-

cialista — 30,00 €

Certidão de inscrição, frequência ou de aprovação em unidades cur-
riculares, estágio ou projeto:

Uma só unidade curricular, estágio ou projeto — 7,50 €
Por cada unidade curricular, estágio ou projeto a mais — 1,00 €
Certidão de matrícula, de inscrição em ano letivo, inscrição em ano cur-

ricular, aproveitamento escolar, certidão de não prescrição — 7,50 €
Certidão de conduta académica — 7,50 €
Certidão ou declaração não especificada — 7,50 €

Certidão narrativa ou de teor:
Não excedendo uma lauda — 7,50 €
Por cada lauda que exceda a primeira — 1,00 €

Certidão de cargas horárias ou outras:
Uma só unidade curricular, estágio ou projeto — 7,50€
Por cada unidade curricular, estágio ou projeto a mais — 1,00 €

Taxas de Urgência:
A aplicar sobre cada ato/documento requerido, desde que praticados 

no prazo de três dias úteis.
Emolumentos acrescem em 50 %
A aplicar sobre cada ato/documento requerido, desde que praticados 

no prazo de vinte e quatro horas. Emolumentos acrescem em 100 %

2 — Averbamentos
Averbamentos (cada) — 2,00 €

3 — Cartas e Diplomas
Diploma de Agregação e Título de Especialista — 160,00 €
Carta doutoral — 160,00 €
Carta de curso — Mestrado — 140,00 €
Diploma de conclusão da parte curricular de mestrado ou doutora-

mento — 120,00 €
Carta de curso — Bacharelato, Licenciatura ou Mestrado Integrado — 

110,00 €
Diploma de Especialização Tecnológica — 80,00 €
Outros Diplomas — 100,00 €
Suplemento ao diploma 2.ª via — 25,00 €

4 — Processos de equivalência e reconhecimento de graus (2) (4).
4.1 — Equivalências e reconhecimento de graus obtidos na União 

Europeia:
Doutoramento — 200,00 €
Mestrado — 200,00 €
Licenciatura e cursos de ensino superior não conferentes de grau — 

200,00 €
Bacharelato — 150,00 €

4.2 — Equivalências e reconhecimento de graus obtidos em outros 
Países:

Doutoramento — 500,00 €
Mestrado — 400,00 €
Licenciatura e cursos de ensino superior não conferentes de grau — 

280,00 €
Bacharelato — 200,00 €

4.3 — Exame ad -hoc previsto no Decreto -Lei n.º 283/83 — 70,00 €
5 — Pedido de Registo de Graus abrangidos pelo Decreto -Lei 

n.º 341/2007, de 12 de outubro (3).
Registo de Graus abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 341/2007, de 12 

de outubro — 26,80 €
6 — Título de Especialista (4) (5)
Candidatura às provas conducentes à atribuição do título de Espe-

cialista — 100,00 €
Provas de Título de Especialista — 1.000,00 €

7 — Creditação de Competências, Formação e Experiência Profissional.
7.1 — Pedido de creditação de formação obtida na UALG — 30,00 €
7.2 — Pedido de creditação referente a experiência profissional e 

ou formação adquirida fora do sistema do Ensino Superior ou adqui-
rida noutros estabelecimentos de ensino superior português ou estran-
geiro — 100,00 €

7.3 — Pedido simultâneo de 7.1 e 7.2 — 100,00 €
7.4 — Reapreciação de processos de creditação — 20,00 €
7.5 — Alunos da UALG:
Redução de 50 % sobre os valores referidos no ponto 7.1.


