EDITAL
O Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Biólogos faz saber que, por sua deliberação de 15 de Fevereiro
de 2013, estão abertas as candidaturas para atribuição do Título de Especialista em Ambiente, ao abrigo do
Artigo 5º do respectivo regulamento dos Títulos de Especialidade e ao abrigo do disposto nos Estatutos da
Ordem dos Biólogos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 183/98, de 4 de Julho.
A atribuição do Título de Especialista em Ambiente poderá seguir duas vias processuais, distintas e
mutuamente exclusivas, que se referem a:
Avaliação curricular de candidatos que assim demonstrem o exercício continuado de funções em pelo menos
uma das diferentes vertentes de actuação definidas no ponto 2 do Artigo 18º do Regulamento, por um período
não inferior a dez anos;
Exame à Ordem, que não exclui avaliação curricular complementar, de acordo com o disposto no Artigo 11º do
Regulamento supracitado.
O prazo de candidatura decorre de 2 Abril a 24 de Maio de 2013, inclusive e os exames serão realizados de 14 a
21 de Outubro de 2013.
A par com a informação aos novos candidatos cumpre ainda referir que a Renovação dos Títulos de
Especialista em Ambiente se encontra igualmente aberta seguindo os mesmos preceitos, de avaliação
curricular ou novo exame à Ordem, consoante o definido no Artigo 25º do Regulamento.
O Conselho Directivo fixa os emolumentos das novas candidaturas em 500€ (quinhentos euros) e das
revalidações em 100€ (cem euros) a serem pagos nos termos previstos do Artigo 8º.
Toda a documentação deverá ser remetida para a Sede Nacional da Ordem dos Biólogos na Rua Cidade de
Rabat, n.º 38 – r/c, 1500 – 164 Lisboa, nos termos do referido no Artigo 8º.
Informação mais detalhada sobre a elaboração das candidaturas deve ser consultada no site da Ordem dos
Biólogos (www.ordembiologos.pt), em permanente actualização, e será pessoalmente disponibilizada aos
potenciais candidatos que manifestem o seu interesse.
O Regulamento dos Títulos de Especialidade, bem como Regulamento Geral dos Colégios, poderão ser
consultados no site da Ordem, na área do respectivo Colégio da Especialidade.
Todos os pedidos de esclarecimento devem ser remetidos por via electrónica para o endereço
sede.nacional@ordembiologos.pt.
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