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Colégio de Pediatria 

Recomendações para a elaboração de um Curriculum Vitæ 

 

 

Recomendações para a elaboração do Curriculum Vitae para o exame final de 

internato de formação específica em Pediatria 

1 – Recomendações Gerais 

1. O Curriculum Vitae (CV) para efeitos de Exame Final do Internato de Formação 

Específica em Pediatria é um documento pessoal e deverá transmitir toda a 

informação considerada relevante para perceber, conhecer e avaliar o trajeto 

formativo do candidato. 

2. Deve ser elaborado sob a forma de documento em formato A4, utilizando o tipo de 

letra Verdana, tamanho 10, com texto justificado e espaçamento entre linhas de 1,5. 

As margens do documento deverão ser de 2,5 cm (superior e inferior) e 3 cm 

(esquerda e direita). 

3. De acordo com o Regulamento do Internato Médico atualmente em vigor1 no número 

4 do Artigo 70.º, “Para a prestação das provas da avaliação final, o 

médico interno deve endereçar à direção ou coordenação do 

internato, até 10 de fevereiro ou até 10 de setembro, respetivamente para as épocas 

normal e especial, um exemplar do curriculum vitae, em suporte eletrónico, formato 

.pdf”. Os ficheiros do CV, anexos e outros documentos necessários e referidos no 

presente documento deverão ser entregues em suporte de CD, pen drive USB ou 

similar. 

4. O CV deverá ser acompanhado de: 

a. Declaração do Diretor do Serviço de colocação fazendo uma apreciação 

global qualitativa do desempenho do Interno ao longo do seu Internato de 

Formação Específica (IFE) de Pediatria. 

b. Livro de anexos contendo os elementos identificados ao longo do presente 

documento. 

                                                 
1 Portaria n.º 79/2018 - Diário da República, 1.ª série — N.º 54 — 16 de março de 2018 
(https://dre.pt/application/conteudo/114880288) 
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2 – Organização do Documento 

Por forma a uniformizar o CV este deverá incluir as secções mencionadas abaixo. 

Deverão ser respeitadas as dimensões máximas indicadas em cada uma das secções. 

1. Página de Rosto 

2. Lista de Siglas e Abreviaturas usadas no documento 

3. Índice 

4. Identificação (nome completo, data e local de nascimento, contacto telefónico e de 

email) 

5. Percurso Académico e Profissional 

a. Ano, Faculdade e classificação final de conclusão da Licenciatura em Medicina 

com Mestrado Integrado (cópia de certificado em Anexos) 

b. Data de inscrição na Ordem dos Médicos e número de cédula profissional (cópia 

de certificado em Anexos) 

c. Ano, local e classificação final de conclusão do Internato do Ano Comum (IAC) 

(cópia de certificado em Anexos) 

d.  Ano, classificação, lugar ocupado na lista final do Exame de Admissão ao 

Internato Formação Específica de Pediatria (IFE) (cópia de certificado em 

Anexos) 

e. Anos, locais de realização do IFE de Pediatria 

f. Outras (grau de doutor, graus profissionais no estrangeiro, etc) (cópia de 

certificado em Anexos) 

6. Síntese curricular em que o candidato cobre de forma sucinta os seguintes tópicos 

(máximo de 3 páginas A4): 

a. Evolução da formação ao longo do IFE. 

b. Contributo para os Serviços e funcionamento dos mesmos, referindo impacto 

positivo de documentos ou protocolos elaborados  

c. Síntese da atividade científica (sob a forma de quadro) - ver Tabela no final 

deste documento. 
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d. Participação na formação de outros profissionais e outras atividades consideradas 

relevantes. 

7. Atividade Clínica 

a. Internato Formação Específica em Pediatria  

i. Identificação do local, Diretor de Serviço e Orientador de Formação. 

ii. Distribuição dos estágios efetuados com identificação das instituições 

onde foram realizados, sob a forma de uma Tabela/Quadro. 

iii. Descrição sumária da Instituição de Acolhimento (máximo de 3 páginas 

A4) abordando os seguintes tópicos: 

1. Contexto Regional e Nacional da Instituição na sua vertente 

assistencial, investigacional e formativa 

2. Organigrama do Serviço 

3. Análise crítica dos principais dados estatísticos/de produção no 

período do IFE (idealmente sob a forma de uma Tabela/Quadro) 

relativos aos seguintes tópicos (se aplicável): 

a. Internamento (número, tempo médio de internamento 

por ano e taxa de ocupação),  

b. Hospital de Dia (número de sessões e doentes tratados), 

c. Consulta Externa (número primeiras consultas e 

consultas subsequentes) 

d. Partos (número, recém-nascidos, percentagem de 

cesarianas)  

e. Urgência (número de atendimentos - total e média diária 

por ano) 

f. Unidade Internamento de Curta Duração (ou similar) 

(número de internamentos e tempo médio de 

internamento 
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iv. Estágios Formativos – descrição dos estágios formativos realizados, 

mantendo a ordem temporal da realização dos mesmos, com descrição 

para cada um deles de máximo de 2 páginas A4 por cada período de 3 

meses de estágio: 

1. Local 

2. Orientador de formação 

3. Organização do trabalho realizado 

4. Principais patologias observadas  

5. Reflexão sobre o decorrer e utilidade do estágio 

v. Avaliação dos Estágios Formativos e Avaliação Final do IFE – incluir sob a 

forma de Tabela/Quadro uma listagem dos estágios frequentados e as 

respetivas notas com indicação da nota final do IFE (cópia de certificados 

em Anexos) 

b. Contributo do trabalho do candidato para os serviços e funcionamento dos 

mesmos (máximo de 2 páginas A4) 

i. Trabalho como equiparado a especialista no Serviço de Urgência, 

Consulta Externa, Internamento, se aplicável 

ii. Participação (dados objetivos) em atividades de avaliação e melhoria da 

qualidade do serviço prestado, e o respetivo impacto. 

8. Actividade Científica 

a. Ações de Formação frequentadas – sob a forma de uma Tabela/Quadro, 

indicando para cada uma: 

i. Nome da formação 

ii. Local  

iii. Data 

iv. Avaliação e desempenho (Apto/Não apto ou Classificação), se aplicável 
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(cópia de certificados em Anexos) 

b. Participações em Jornadas, Congressos, Reuniões ou Encontros – idealmente sob 

a forma de uma Tabela/Quadro, indicando: 

i. Nome do evento 

ii. Local  

iii. Data 

c. Publicações Científicas – citação completa (autores por ordem, título do trabalho, 

revista, ano, volume, páginas (ou livro, com editores, editora, edição, ano, 

páginas)2. (Cópia dos artigos e/ou certificados de publicação em Anexos).  

i. Listar todas as publicações efetuadas em revistas científicas, indicando 

para cada uma se foi 1º autor ou co-autor e, sempre que disponíveis, o 

Factor de Impacto da revista e o Índice de Citação do artigo. Referir 

quais os artigos aceites e a aguardar publicação, no caso de existirem. 

ii. Outras publicações (livros, capítulos, online). Referir quais os artigos 

aceites e a aguardar publicação, no caso de existirem. (Cópia dos artigos 

e/ou certificados de publicação em Anexos). 

d. Apresentação pública de trabalhos (comunicações orais, poster, conferência, 

palestra, aula) – listar trabalhos por ordem cronológica de apresentação 

indicando (Título, autores, evento, local, data; identificar tipo de comunicação) 

(cópia de certificados e resumo/trabalho em Anexos): 

i. Em Reuniões Internacionais 

ii. Em Reuniões Nacionais 

* Os resumos de trabalhos apresentados publicamente, que tenham sido publicados, 

devem ser referidos para cada trabalho, com citação completa (autores por ordem, 

título do trabalho, revista, ano, volume, páginas). Não devem ser incluídos no ponto 

8. c) (Publicações Científicas).  

                                                 
2 Usar o estilo Vancouver 
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e. Trabalhos apresentados no âmbito dos Serviços/Unidades frequentadas (cópia de 

resumo/trabalho em Anexos) 

i. Protocolos de atuação clínica – indicando título, autores, instituição, data 

e resultados práticos da sua implementação. 

ii. Outras apresentações (especificando para cada uma se se trata de 

“Estatística/Casuística”, “Caso Clínico”, Revisão Teórica” ou “Outro”).  

iii. Apresentação e Discussão de Artigos Científicos (Journal Clubs) – sem 

incluir resumos. 

f. Prémios (cópia de certificados em Anexos) 

i. Académicos 

ii. Trabalhos / Comunicações Orais apresentadas em eventos científicos 

9. Outras Atividades Formativas e Pedagógicas – descrever o trabalho desenvolvido, dentro 

da área de especialização, na formação de outros profissionais (IFE da especialidade, 

internos de outras especialidades, internos do Ano Comum e/ou profissionais não 

médicos (cópia de certificados em Anexos) 

10. Outras Atividades Desempenhadas no Âmbito Profissional (cópia de certificados em 

Anexos) 

iii. Participação em organizações científicas 

iv. Cargos de representação 

11. Actividade Docente (se aplicável) – descrição da atividade desenvolvida no período do 

IFE (cópia de certificados em Anexos) 

12. Actividade Investigacional (se aplicável) – descrição da atividade desenvolvida no âmbito 

do IFE (cópia de certificados em Anexos) 

13. Outras atividades de valorização pessoal (se aplicável) – descrição da atividade 

desenvolvida no período do IFE (cópia de certificados em Anexos) 

14. Sociedades Científicas (se aplicável) – descrição da atividade desenvolvida no período do 

IFE (cópia de certificados em Anexos) 
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15. Agradecimentos (máximo de 1 página A4) 

16. Considerações Finais (máximo de 2 páginas A4) 

17. Anexos (volume à parte) 

 

Aprovado em 20/7/2018 pela Direção do Colégio de Pediatria. 
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Modelo de Tabela Resumo da Atividade Científica e Formativa a incluir na Síntese Curricular 

Resumo da Actividade Científica e Formativa desenvolvida 
 
Cursos ou Acções de Formação frequentados 
 
Congressos ou Reuniões Científicas frequentados 
 
Trabalhos apresentados em reuniões de Serviço 

Protocolos de actuação clínica 
Revisões Teóricas 

Casuísticas 
Casos Clínicos 

 
Participação em Palestras 
 
 
Trabalhos apresentados em congressos e reuniões nacionais e internacionais: 

Comunicações orais (assinalar se 1º autor) 
 

 
Trabalhos publicados 

Revistas científicas (assinalar se 1º autor) 
 

 
Trabalhos aceites para publicação 

Revistas científicas (assinalar se 1º autor) 
 

 
Outras publicações (capítulos de livros; livros; publicações online…) (assinalar se 1º autor)  
 
Prémios 

Académicos 
Trabalhos apresentados 

 
Outras Atividades 
 

 


