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ANEXO 2 - Grelha de avaliação final

NOME

a.
Descrição e análise da evolução da formação ao longo do 

internato:
0 a 12 valores

a.1.               Avaliação contínua da competência técnico -profissional 0 a 8 8

a.2. Apresentação gráfica do documento 0 a 0,5 0,5

a.3. Discussão curricular - Qualidade da argumentação / defesa 0 a 3,5 3,5

Sub-total 12 valores 12

b.
Descrição e análise do contributo do trabalho do candidato 

para o serviço e funcionamento do mesmo
0 a 1,5 valor

sub-total 1,5 valor 1,5

c.
Frequência e classificação de cursos cujo programa de formação 

seja de interesse para a especialidade
0 a 2 valores

Cursos de formação pós graduada 1 1

Doutoramentos, mestrados, prémios, entre outros 1 1

sub-total 2 valores 2

d. Publicação ou apresentação pública de trabalhos 0 a 3 valores

d.1
Trabalhos publicados em revistas indexadas com factor de impacto, 

em revistas com revisão por pares, ou outras.
0 a 2 valores

d.1.1. nenhum 0 0

d.1.2. até 5 0,5 0,5

d.1.3. >5 0,75 0,75

d.1.4. como 1ª autor em até 3 trabalhos mais 0,25 0,25

d.1.5. como 1ª autor em mais de 3 trabalhos mais 0,5 0,5

d.2. Posters ou comunicações orais 0 a 1 valor

d.2.1. nenhum 0 0

d.2.2. até 10 0,2 0,2

d.2.3. mais de 10 0,25 0,25

d.2.4. como 1ª autor em até 5 trabalhos mais 0,25 0,25

d.2.5. como 1ª autor em mais de 5 trabalhos mais 0,3 0,3

Sub-total 3 valores 3

e.
Trabalhos escritos e/ou comunicados, feitos no âmbito dos 

serviços e da especialidade
0 a 1 valor

Nota: estes trabalhos são os elaborados apenas nos serviços não sendo do 

âmbito do respetivo hospital (reuniões clínicas, jornal club, protocolos 

internos ou equivalentes)

Sub-total  1 valor 1

f.
Participação, dentro da especialidade, na formação de outros 

profissionais
0 a 0,5 valor

f.1.          Atividade docente 0,25 0,25

f.2.          Atividade científica 0,25 0,25

Sub-total 0,5 valor 0,5

TOTAL 20 valores 20

Local e data (introduzir)

Presidente do Júri (assinatura)

1º Vogal (assinatura)

2º Vogal (assinatura)

Nome (introduzir)

GRELHA CLASSIFICATIVA valor máximo


