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Proposta de Grelha
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PROVA CURRICULAR
Exercício de funções na respectiva Especialidade, tendo em conta a
competência técnico-profissional e o tempo de exercício das mesmas.
1. Actividades desenvolvidas em regime de internamento, consulta
interna e consulta externa, tendo em conta informação de tempo e
qualidade de serviço: 0 a 6 valores.
2. Introdução e implementação de consultas, técnicas de diagnóstico
e/ou terapêutica diferenciadas: 0 a 1,5 valores.
3. Tempo de exercício de funções como Assistente Hospitalar: 0 a 0,5
valores (5 a 10 anos: 0,3 valores; acima de 10 anos e abaixo de 15 anos: 0,4
valores; 15 anos ou mais anos: 0,5 valores).
Competências adquiridas, enquanto conjunto de saberes que, directa ou
indirectamente, influenciam o exercício de funções médicas.
1. Competências adquiridas em áreas de diferenciação da
especialidade: 0 a 2,5 valores.
2. Competências adquiridas em áreas de interesse e
complementaridade da Especialidade: 0 a 1 valores.
3. Outras competências de interesse formativo para a organização do
trabalho médico: 0 a 0,5 valores.
Actividades de formação no Internato Médico, como orientador de
formação, responsável de estágio, director ou coordenador de internato ou
membro de júri de avaliação final, actividades de orientação de alunos de
licenciatura na área da saúde e outras acções de formação médica
ministradas pelo candidato nos serviços, de acordo com o conteúdo das
mesmas e o tempo de exercício.
1. Orientador de formação de internos (com tempo completo do
internato): 0 a 1,5 valores.
2. Responsável de estágios específicos: 0 a 0,5 valores.
3. Director ou coordenador de internato: 0 a 0,2 valores.
4. Membro de júri de avaliação final: 0 a 0,2 valores.
5. Orientador de alunos de licenciatura na área da saúde: 0 a 0,1
valores.
6. Outras acções de formação médica ministradas: 0 a 0,5 valores.
Trabalhos publicados e apresentados publicamente, sob a forma oral ou de
poster, ou outras actividades de investigação da área da Especialidade, de
acordo com o seu interesse científico e nível de divulgação.
1. Trabalhos publicados (tendo em conta o número de autores): 0 a 2
valores.
1.1. Publicação de originais em livros e/ou revistas científicas
nacionais: 0 a 1,5 valores (1-2 trabalhos: 0 a 0,5 valores; 3-4
trabalhos: 0,6 a 1 valores; superior a 4 trabalhos: 1,1 a 1,5
valores).
1.2. Publicação de originais em livros e/ou revistas científicas
internacionais: 0 a 0,5 valores (1-2 trabalhos: 0 a 0,3 valores;
superior a 2 trabalhos: 0,4 a 0,5 valores).
2. Trabalhos comunicados (tendo em conta o número de autores): 0 a
1,5 valores.
2.1. Comunicações orais/posters em reuniões nacionais: 0 a 1 valores
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(1-10 comunicações: 0 a 0,5 valores; superior a 10 comunicações:
0,6 a 1 valores).
2.2. Comunicações orais/posters em reuniões internacionais: 0 a 0,5
valores (1-3 comunicações: 0 a 0,3 valores; superior a 3
comunicações: 0,4 a 0,5 valores).
3. Actividades de investigação: 0 a 0,5 valores.
Acções de formação médica de actualização ou aperfeiçoamento de
competências, ministradas por organismo certificado ou acreditado, tendo
em conta o tempo de formação e o interesse da formação para os serviços
e para o exercício profissional na Especialidade: 0 a 0,5 valores (1-5
actividades frequentadas: 0 a 0,3 valores; superior a 5 actividades
frequentadas: 0,4 a 0,5 valores).
Outros factores de valorização curricular, nomeadamente títulos, prémios
profissionais, sociedades científicas e participação em outros júris de
concursos.
1. Títulos académicos: 0 a 0,3 valores (título de Mestrado: 0,1 valores;
título de Doutoramento: 0,2 valores).
2. Outros títulos de valorização profissional: 0 a 0,2 valores.
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PROVA PRÁTICA
Análise de caso clínico, tendo em conta as seguintes vertentes:
a) Diagnóstica e terapêutica: 0-5 valores.
b) Organizacional: 0-5 valores.
c) Formativa: 0-5 valores.
d) De investigação: 0-5 valores.
Total

Valores
0-5
0-5
0-5
0-5
0 - 20
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