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ANEXO I 

 
REGRAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
I -CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

 

 

Formação académica 

 
Nº de pontos por 

atividade 

Nº Máximo de 

pontos no 

item 

1- Mestrado 6 6 

2- Curso de pós-graduação (1) ou especialização em enfermagem 4 4 

(1) Serão considerados os cursos com duração superior ou igual a 800 horas de trabalho total 10 pontos 

 
 

 
Formação contínua na área de Enfermagem (2) 

 
Nº de pontos por 

atividade 

Nº Máximo de 

pontos no 

item 

3- Formação com duração entre 30 e 59 horas inclusive 0,5 2 

4- Formação com duração entre 60 e 89 horas inclusive 1 3 

5- Formação com duração superior a 90 horas 2 4 

(2) Devidamente certificados por entidade idónea 9 pontos 

 
 

 
Publicações e comunicações de cariz científico no âmbito da 

enfermagem 

 
Nº de pontos por 

atividade 

Nº Máximo de 

pontos no 

item 

6- Nº de publicações de artigos em revistas científicas não indexadas (3) 0.5 2 

7- Nº de publicações de artigos em revistas científicas indexadas (3) 2 8 

8- Nº de capítulos de livros científicos publicados (3) 1 2 

9- Nº de livros científicos publicados (3) 1.5 3 

10- Nº de Comunicações apresentadas em reuniões científicas a nível 

nacional (4) 

0.5 2 

11- Nº de Comunicações apresentadas em reuniões científicas a nível 

internacional (4) 

1 3 

12- Nº de Apresentações de posters em reuniões científicas (4) 0,5 1 

(3) Anexar folha com referência bibliográfica ou identificação ORCID 

(4) Devidamente certificados por entidade idónea. 

21 pontos 
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Projetos e grupos de trabalho no âmbito da enfermagem 

Nº de pontos por 

projeto/grupo de 
trabalho 

Nº Máximo de 

pontos no item 

12- Coordenação de projetos / grupos de trabalho (5) 1,5 6 

13- Participação em projetos / grupos de trabalho (5) 0,5 2 

(5) Devidamente certificados por entidade idónea. Excluem-se deste item a participação em 

júris de concurso. 

8 pontos 

 

 

 

Tempo de Exercício profissional (6) 

 
Nº de pontos não 

cumulativos 

Nº Máximo de 

pontos no 

item 

14- Menos de 8 anos 6 6 

15- Entre 8 e 12 anos 10 10 

16- Superior a 12 anos 8 8 

(6) Devidamente certificados por entidade idónea 10 pontos 

 

 

 
Outras atividades relevantes (7) 

 
Nº de pontos por 

unidade de análise 

Nº Máximo de 

pontos no 

item 

17- Nº de anos completos na Coordenação de equipas de enfermagem 1 7 

18- Lecionação de aulas sobre a temática da saúde em contexto académico 

(nº de horas - pontua por cada conjunto de 3 horas 

completas) 

0,5 3 

19- Orientação e avaliação de estudantes em Ensino Clínico da ESSATLA 

(nº de alunos orientados – pontua por cada aluno orientado) 

1 6 

20- Orientação   e   avaliação   de   estudantes   em   Ensino   Clínico   de 

estudantes de outras escolas (nº de alunos orientados – pontua por 

cada aluno orientado) 

0,5 3 

21- Responsável pala formação em serviço de acordo com o legalmente 

definido (nº de anos – pontua por cada ano completo) 

1 5 

22- Planeamento, execução e avaliação de ações de formação em serviço 

(nº de ações de formação em serviço – pontua por cada ação realizada) 

0,5 3 

23- Realização de trabalhos de investigação de índole não académica, na 

área de Enfermagem (nº de trabalhos – pontua por cada trabalho de 

investigação terminado) (8) 

2,5 7,5 

24 Realização de análises custo-benefício na área de Enfermagem (nº de 

análises – pontua por cada análise terminada) (8) 

1,5 4,5 

(7) Devidamente certificados por entidade idónea. 

(8) Anexar resumo com conclusões. 

39 pontos 
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Conhecimento de línguas estrangeiras e informática 

Nº de pontos por 

atividade 

Nº Máximo de 

pontos no item 

Compreensão escrita de inglês 1 1 

Compreensão oral de inglês 1 1 

Conhecimentos de informática no âmbito do utilizador 1 1 

 3 pontos 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em situação de empate após a aplicação dos critérios de seriação, aplicar-se-á o seguinte critério de 

desempate:  

 Maior classificação no curso de Licenciatura em Enfermagem ou no seu equivalente legal.


