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GRELHA AVALIAÇÃO CURRICULAR  

 
Grelha	  Classificativa	  para	  a	  Prova	  Curricular	  da	  Avaliação	  Final	  do	  Internato	  de	  Pediatria	  de	  acordo	  com	  o	  

Regulamento	  do	  Internato	  Médico,	  Artigo	  71,	  nº3,	  da	  Portaria	  79/2018,	  de	  16	  de	  Março	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  Pontuação 
(Valores) 

a) Descrição e análise da 
evolução da formação ao 
longo do internato, com 
incidência sobre os 
registos de avaliação 
contínua previstos no n.º 
3 do artigo 60.º; 

 
(0-8 valores) 

1. Avaliação global do conteúdo curricular, tendo em conta a sua 
relevância para a formação profissional do candidato 0-4 

2. Estágios e sua sequência de acordo com o programa de formação 
legislado 0-1 

3. Organização e capacidade de estruturação do documento curricular 0-1 

4. Qualidade de argumentação do candidato, tendo em conta a sua 
capacidade de síntese e de comunicação 

 
0-2 

b) Descrição e análise do 
contributo do trabalho do 
candidato para os 
serviços e funcionamento 
dos mesmos 

 
(0-2,5  valores) 

1. Zelo e assiduidade relevantes para o bom funcionamento dos serviços  
0-1 

 
0-0,5 

 
0-0,5 

 
0-0,5 

2. Desempenho de funções diferenciadas 

3. Contributo para a organização e inovação dos Serviços 

4. Participação ativa em projetos de investigação 

c) Frequência e 
classificação de cursos 
cujo programa de 
formação seja de 
interesse para a 
especialidade 

 
(0-2 valores) 

 

1. Participação em jornadas,  congressos ou outros, tendo em conta a sua 
relevância para a formação profissional do candidato  

0-0,5 
 
 

0-1 
 
 

0-0,5 

2. Ações de formação realizadas por organismos com reconhecida 
idoneidade, onde se verificou avaliação de conhecimentos 

3. Ações de formação realizadas por organismos com reconhecida 
idoneidade, onde se verificou controlo de presenças 
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  Pontuação 
(Valores) 

d) Publicação ou 
apresentação pública de 
trabalhos 

 
(0-4 valores) 

 

1. Publicações em revistas nacionais ou estrangeiras de reconhecido 
mérito (avaliação global) (excluem-se “abstracts”)  
1 a 3 publicações –(0,1-0,3 por cada publicação)…....………..0 a 0,9 valores 
4 ou mais publicações (atendendo ao número e qualidade)    1  a 1,5 valores 
(a pontuação máxima deve ser atribuída a artigos cujo conteúdo seja 
considerado de elevada qualidade pelo júri) 

 
 

0-1,5 
 
 
 

0-1 
 
 
 
 

0-1 
 
 
 
 
 

0-0,5 
 

2. Responsabilidade como primeiro autor nas publicações 
 

3. Comunicações ou “posters” em reuniões de âmbito nacional ou 
internacional (avaliação global)  (0-1 valores) 

 1 a 3 comunicações ou posters (0,1 por cada)……....………0 a 0,3 valores 
 4 ou mais comunicações ou posters  
   (atendendo ao número e qualidade)…………………………0,5 a 1 valores 

4. Responsabilidade como primeiro autor nas comunicações 
 1 comunicação ou poster…………………………………….…0,1 valores 
 2 ou mais comunicações ou posters  
   (atendendo ao número e qualidade)……………………....…0,3 a 0,5 valores 

e) Trabalhos escritos e/ou 
comunicados feitos no 
âmbito dos serviços e da 
especialidade 

 
(0-2 valores) 

1. Apresentação de trabalhos de casuística 0-0,6 

2. Protocolos de atuação clínica 0-0,5 

3. Casos clínicos 0-0,4 

4. Trabalhos de revisão teórica 0-0,3 

5. Clube de leitura 0-0,2 

f) Participação, dentro da 
especialidade, na 
formação de outros 
profissionais 

 
(1,5 valores) 
 

 
1. Participação estruturada no ensino pré ou pós-graduado na área da 

Pediatria para além da atividade clínica diária 
 

0-0,8 

 
2. Participação no ensino de outros profissionais na área da saúde 

materno-infantil 
 

0-0,4 

 
3. Outras atividades 

 
0-0,3 

 
O presente documento, constituído por duas páginas, vai datado e assinado pelos elementos do Júri  
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