
Exame final da Formação Específica em Psiquiatria 
 

PROVA CURRICULAR 
 

A tabela seguinte apresenta os critérios que o Júri terá obrigatoriamente de avaliar entre os candidatos 
 

 

Parâmetros em análise  Classificação 

1. Média ponderada da classificação 

obtida durante os estágios 

 0 - 8,0 
 

8,0 valores 

2. Descrição e análise da  

evolução da formação  

 
O Júri deverá avaliar, entre outros, os seguintes itens 

em cada estágio ou atividade: 

- Número de doentes observados  

- Diversidade de patologias 

- Análise crítica 

- Aquisição de conhecimentos/competências 

- Contributo para a melhoria do funcionamento dos 

serviços 

- Estágios realizados no âmbito de sua formação (obrigatórios e opcionais) 

          a) Estágio em Serviço de Internamento Masculino e Feminino (24 meses) 

          b) Estágio em Serviço de Internamento Parcial (Hospital de Dia) (6 meses) 

          c) Estágio em Serviço de Tratamento de Comportamentos Aditivos (3 meses) 

          d) Estágio em Serviço de Psiquiatria Comunitária (3 meses) 

          e) Estágio em Serviço de Psiquiatria de Ligação em Hospitais Gerais (3 meses) 

          f)  Estágio em Neurologia (3 meses) 

          g) Estágio em Psiquiatria da Infância e Adolescência (6 meses) 

          h) Estágios Opcionais (12 meses) 

 

0 - 1,70 

0 - 0,50 

0 - 0,30 

0 - 0,30 

0 - 0,30 

0 - 0,30 

0 - 0,50 

0 - 0,90 

- Outras atividades clínicas com interesse para a especialidade 

          a) Consulta Externa 

          b) Serviço de Urgência 

          c) Outras atividades clínicas (ex: psicoterapias, terapias físicas) 

 

0 - 1,00 

0 - 1,00 

0 - 0,70 
 

7,5 valores 

3. Atividades formativas com interesse 

para a especialidade 
 

O Júri deverá avaliar a presença em reuniões 

científicas e a frequência com aproveitamento de 

cursos de pós-graduação, sendo que: 

- Os cursos deverão ter uma valorização superior às 

reuniões científicas 

- Os cursos organizados por entidades 

cientificamente reconhecidas deverão ser mais 

valorizados do que os outros 

- Deverá ser valorizada a conclusão de Cursos de 

Mestrado e/ou Doutoramento na área da Psiquiatria, 

ou a frequência com aproveitamento da parte 

curricular dos mesmos 

 

 

0 - 1,75 
 

1,75 valores 

4. Formação em Psicoterapias 
Mini Cursos/Workshops/Cursos com carga horária significativa 

Cursos creditados/Experiência clínica 

0 - 0,50 
 

0,50 valores 

5. Publicação ou apresentação  

pública de trabalhos 
 

O Júri deverá valorizar preferencialmente quando 1º 

autor e revistas com fator de impacto 

Posters em reuniões científicas nacionais 

Comunicações em reuniões científicas nacionais 

Posters em reuniões científicas internacionais 

Comunicações em reuniões científicas internacionais 

Publicações em revistas nacionais (excluem-se abstracts) 

Publicações em revistas internacionais (excluem-se abstracts) 

Publicação de livros/capítulos de livros 

0 - 0,15 

0 - 0,20 

0 - 0,15 

0 - 0,20 

0 - 0,20 

0 - 0,30 

0 - 0.30 
 

1,5 valores 

6. Participação na formação de outros 

profissionais e atividade docente na área 

de especialização 

 0 - 0,15 
 

0,15 valores 

7.Capacidade de discussão e 

conhecimentos demonstrados durante a 

prova curricular 

 0 - 0,60 
 

0,60 valores 

TOTAL  20 



PROVA PRÁTICA 
 

A tabela seguinte apresenta os critérios que o Júri terá obrigatoriamente de avaliar entre os candidatos 

 
 
 

 
 
 

PROVA TEÓRICA 
 

Cada candidato deverá responder a 2 perguntas que serão retiradas, à sorte, de cada uma das seguintes caixas, num total 

de 8 perguntas, com a cotação de 2,5 valores cada 

 

 Caixa 1:  Psicopatologia  

 Caixa 2:  Clínica psiquiátrica  

 Caixa 3:  Tratamento 

Caixa 4:  Perguntas livres sobre temas variados 

Exemplos: história da psiquiatria, politica de saúde mental, perguntas de opinião… 

 

Para este efeito, os 3 elementos do Júri deverão elaborar, cada um, o número necessário de perguntas para a concretização da 

totalidade das provas teóricas. 

 
OBSERVAÇÕES 

 
- Verificar a adoção das regras do Colégio quanto à elaboração do curriculum. 

- Cumprir os procedimentos regulamentados quanto às reuniões do júri. 

Parâmetros em análise Aspetos em avaliação Classificação 

Técnica de Entrevista 

Capacidade de comunicação 

Qualidade da relação empática com o doente  

Condução da entrevista 

Outros 

0 - 2,5 
 

2,5 valores 

Elaboração da História Clínica 

Qualidade da redação 

Capacidade de síntese, objetividade e discriminação 

Capacidade de valorização dos aspetos relevantes para a formulação diagnóstica 

Domínio da psicopatologia na descrição do estado mental do doente 

Outros 

 

0 - 7,5 
 

7,5 valores 

Diagnóstico e Plano Terapêutico 

Raciocínio clínico 

Diagnóstico diferencial 

Adequação dos exames auxiliares de diagnóstico 

Fundamentação do diagnóstico definitivo 

Conhecimentos em psicofarmacologia 

Conhecimentos em psicoterapia 

Capacidade para elaborar plano terapêutico integrado a curto, médio e longo prazo 

Outros 

0 - 10 
 

10 valores 

TOTAL  20 


