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CRITÉRIOS GERAIS A CONSIDERAR NA SELECÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

 

I – FORMAÇÃO 

 

1. FORMAÇÃO ACADÉMICA (pontuação máxima até 15 pontos) 

1.1 – Formação na área da Enfermagem (até 12 pontos) 

a) Média da licenciatura ou equivalente legal (até 8 pontos): 

• 10 – 12 valores – 5 pontos 

• 13 – 14 valores – 6 pontos 

• 15 – 17 valores – 7 pontos 

• 18 – 20 valores – 8 pontos 

Nota: A determinação da média de licenciatura, no caso de título obtido por equivalência nos termos do Dec.-Lei nº 
480/88, de 23 de Dezembro, alterado pelo Dec.-Lei nº 100/90, de 20 de Março, será efectuada considerando a 
seguinte fórmula: 

CB + CL 

2 
CB – Média do curso equivalente a Bacharelato 

CL – Media do(s) curso(s) conferente do título de Licenciado/ou do CESE 

 
b) Cursos de formação pós-básica (até 4 pontos): 

• Curso de Pós-Graduação/Curso de Ped. Ap. ao Ensino de Enfermagem/Curso 
de Administração em S. Enfermagem – 3 pontos 

• Mestrado em Ciências de Enfermagem – 4 pontos 

Nota: Os Cursos de Pós-Graduação referem-se a cursos na área da Enfermagem ou em áreas relacionadas com a 
Saúde Sexual e reprodutiva. 

 
1.2 – Formação noutras áreas científicas (até 3 pontos) 

• Curso de Bacharelato – 1 ponto 

• Curso de Licenciatura – 2 pontos 

• Curso de Pós-Graduação – 1 ponto 

• Curso de Mestrado – 3 pontos 

 

2. FORMAÇÃO CONTÍNUA (pontuação máxima até 15 pontos) 

2.1 – Na área da Saúde Sexual e Reprodutiva (até 10 pontos) 

• Até 35 horas – 4 pontos 

• De 36 a 70 horas – 6 pontos 

• De 71 a 100 horas – 8 pontos 

• > 100 horas – 10 pontos 
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2.2 – Noutras áreas (até 5 pontos) 

• Até 70 horas – 2 pontos 

• De 71 a 140 horas – 3 pontos 

• De 141 a 200 horas – 4 pontos 

• > 200 horas – 5 pontos 

Notas: 

• No caso dos cursos ou acções de formação na área da Saúde Sexual e Reprodutiva, aos certificados 
devem ser anexados os programas; 

• Para as acções de formação com indicação temporal em dias considera-se um dia correspondente a 6 
horas. 

 

 

 

II – EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

1. NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS (pontuação máxima até 20 pontos) 

1.1 – Tempo de serviço 

• 0 – 5 anos – 4 pontos 

• 6 – 10 anos – 6 pontos 

• 11 – 15 anos – 8 pontos 

• >= 16 anos – 10 pontos 

 

1.2 – Tempo de serviço integral de prestação de cuidados em serviços/unidades exclusiva-
mente vocacionados para a área de Saúde Sexual e Reprodutiva 

• 0,5 pontos por cada ano 

1.3 – Tempo de serviço em serviços/unidades que integrem, para além da prestação de cui-
dados noutras áreas, prestação de cuidados na área da Saúde Sexual e Reprodutiva 

• 0,25 pontos por cada ano 

 
Nota: O tempo de serviço de prestação de cuidados em qualquer dos casos deve ser confirmado através de decla-
ração emitida pelas instituições de saúde. 

 

2. NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO (pontuação máxima até 20 pontos) 

2.1 – Formação contínua de enfermeiro e outros (até 10 pontos) 

a) Responsável pela formação em serviço (até 4 pontos): 

• 1 ponto por cada 6 meses 

b) Realização de acções de formação (até 6 pontos): 

• 0,5 pontos por cada 2 horas 

 
Nota: As funções desempenhadas no âmbito do ponto 2.1 deverão ser certificadas pelas Direcções ou Centros de 
Formação das instituições. 
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2.2 – Formação de estudantes de enfermagem ou outros (até 10 pontos) 

a) Leccionação teórica (até 4 pontos): 

• 1 ponto por cada 5 horas 

b) Orientação de estágios (até 6 pontos): 

• Enfº Tutor/Aux. Pedagógico da ESEnfVC – 1 ponto por cada mês 

• Enfº Referência da ESEnfVC – 0,5 pontos por cada mês 

• Orientação e avaliação de alunos de enfermagem – 0,5 pontos por 
cada mês 

Notas: 

• As funções desempenhadas no âmbito do ensino deverão ser certificadas pelas respectivas instituições 
de ensino; 

• Considera-se um mês de estágio o período com a duração de quatro semanas; 

• A pontuação referente à situação de Enfº Tutor/Aux. Pedagógico ou à de Enfº Referência deve ser conta-
bilizada cumulativamente à da orientação e avaliação de alunos no(s) mesmo(s) período(s) de estágio. 

 

 

3. NO ÂMBITO DE ACTIVIDADES DE CARIZ CIENTÍFICO (pontuação máxima até 15 pontos) 

3.1 – Realização de trabalhos de investigação (até 5 pontos) 

• 2 pontos por cada 

Notas: 

• Só serão considerados os trabalhos de investigação concluídos e devidamente certificados pelas insti-
tuições em que se produziram, e cuja apreciação assegure o seu cariz científico. Deverá ser apresentado 
um exemplar do trabalho que será, posteriormente, devolvido; 

• Não são considerados trabalhos de investigação desenvolvidos durante formações académicas; 

• Quando o candidato é co-autor de um trabalho de investigação deverá ser apresentada declaração pelo 
coordenador da investigação em que constem as funções desempenhadas. 

 

3.2 – Publicações (até 5 pontos) 

• 1 ponto por cada 

 

Nota: A certificação das publicações poderá ser realizada pela Comissão Científica da instituição responsável pela 
sua publicação ou através da apresentação da publicação. 

 

3.3 – Comunicações (até 5 pontos) 

• 1,5 pontos por cada 

Notas: 

• As funções de organização, moderação, introdução e conclusão de comunicações não são consideradas; 

• Os posters são considerados como comunicações. 

 

4. NO ÂMBITO DA GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (pontuação máxima até 8 pontos) 

• Desempenho de funções de gestão de unidades/serviços de enfermagem – 1 ponto por 
cada 6 meses 
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Nota: Os períodos efectivos no exercício das funções de gestão serão contabilizadas cumulativamente. 

 

 

5. OUTRAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS RELEVANTES (pontuação máxima até 7 pontos) 

5.1 – Participação na concepção/operacionalização/avaliação de Projectos ou Programas no 
âmbito da saúde (até 4 pontos) 

• 1,5 pontos por cada programa 

 

5.2 – Participação na operacionalização/acompanhamento de Projectos ou Programas no 
âmbito da saúde (até 3 pontos) 

• 0,5 pontos por cada programa 

Notas: 

• A certificação deverá ser efectuada pela instituição/coordenador promotoras do projecto ou programa; 

• Só serão considerados os projectos e programas com certificação em que constem: 

 fundamentação e objectivos do projecto/programa; 

 período de realização; 

 funções desempenhadas pelo candidato. 

 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1. Maior tempo de exercício profissional no âmbito da prestação de cuidados em servi-

ços/unidades de saúde exclusivamente vocacionados para a área da saúde sexual e 

reprodutiva. 

2. Maior pontuação obtida no ponto 2.1 do Capítulo I – FORMAÇÃO da Grelha de Critérios 

Gerais. 

3. Maior pontuação obtida no ponto 3 do Capítulo II – EXERCÍCIO PROFISSIONAL da Gre-

lha de Critérios Gerais. 

4. Maior tempo de exercício profissional. 

 

 


