
 

 

Critérios de admissão na subespecialidade de Neonatologia 

 

  

1- Critérios indispensáveis: 

a)Ter Ciclo de Estudos Especiais (CEE) em Neonatologia ou ter formação em exercício, traduzida 

em actividade continuada em Unidade de Apoio Perinatal Diferenciado (UAPND), incluindo 

realização de serviço de urgência, durante pelo menos 2 anos consecutivos  

b)Que as acções descritas em 1-a) não tenham terminado há mais de 2 anos.  

c)Ter experiência em áreas fundamentais da neonatologia nomeadamente ventilação mecânica, 

nutrição, infecciologia, cardiologia neonatal, diagnóstico pré-natal, epidemiologia, realização de 

técnicas, nomeadamente cateterismo dos vasos umbilicais, cateterismo ep-cava, e Ecografia TF.  

 

2- Critérios desejáveis 
a)Seguimento do RN de risco 

b)Experiência organizativa traduzida por organização de unidades funcionais, participação em 

Comissões ou Grupos de Trabalho na área da Neonatologia.  

c)Ter, na área da Neonatologia, estudos publicados ou aceites para publicação e  comunicações 

livres em  reuniões nacionais ou  internacionais com contribuição para  ganhos em saúde. 

 

Curriculum tipo para submeter candidatura  

Três páginas A4, Times New Roman 12, espaço e meio (6 exemplares de currículo, 5 em 

suporte digital de toda a documentação entregue e 1 em papel com respectiva documentação 

original ou cópia autenticada) 

Identificação completa 

Descrição da actividade  

Os comprovativos devem seguir como anexos 

Devem constar informações dos Responsáveis pelos CEE e dos Directores de Serviço, com 

referência ao período de duração do CEE e/ou da actividade continuada na UAPND. 

 

Descrição da actividade 
Deve ser devidamente contabilizada toda a actividade desenvolvida no período  correspondente à 

formação em CEE e no ano seguinte de actividade, ou nos dois anos de formação em exercício em 

UAPND 

Devem ser claramente especificados as formações, competências adquiridas e trabalhos realizados. 

Ex:  

Formação em Ecografia transfontanelar: cursos frequentados e aproveitamento 

Experiência na realização de ecografias TF 

Conhecimentos adquiridos em outras áreas de ecografia no período neonatal 

Cursos de formação em VM e aproveitamento. Tipos de ventilação que sabe manejar e 

experiência 

Autonomia clínica para realizar serviço de urgência  

Experiência como chefe de equipa 

Experiência em transporte neonatal 

Experiência em seguimento de RN de risco 

 



 

 

 

 

 

Participação em registos nacionais ou estrangeiros e em estudos multicêntricos ou da sua 

própria unidade 

Publicações 

Palestras 

Comunicações livres 

Actividade docente pré e pós graduada 

Pós graduações 

Outros Cursos de actualização frequentados não referidos anteriormente 
 

 


