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REGRAS DE ORIENTAÇÃO PARA AS PROVAS DE AVALIAÇÃO FINAL 
REGULAMENTO DO INTERNATO MÉDICO (RIM) 

(Portaria 79/2018 de 2916 de março – Diário da República. 1.ª série, n.º 54) 

 

1) A Avaliação Final dos Internos consta de 3 Provas públicas e eliminatórias (nº. 4 do artigo 

64.º. do RIM): Prova de Discussão Curricular, Prova Prática e Prova Teórica,; 

1.1) Sendo as Provas eliminatórias NÃO pode, qualquer delas, decorrer em simultâneo; 

1.2) O Júri deve atribuir e afixar as classificações no fim de cada uma delas e antes da realização 

da Prova seguinte, bem como elaborar a respetiva Ata. 

2) A Prova de Discussão Curricular rege-se pelo disposto no artigo 71.º do RIM; 

2.1) A grelha de avaliação a que se refere o nº. 2 deste artigo, e que o júri deve utilizar na 

classificação a atribuir aos candidatos, está publicada com o título PROVA CURRICULAR; 

2.2) A “grelha” da Prova Curricular contempla dez itens de avaliação, onde estão incluídas as 

alíneas a) a f) do nº. 2 do artigo 71.º do RIM; 

2.3) A classificação final da Prova Curricular resulta da soma da classificação obtida na Discussão 

Curricular, que tem um peso de 60%, com a média ponderada da classificação obtida 

durante os estágios que integram o Programa de Formação Especializada, que tem um peso 

de 40% (n.º 2 do artigo 74.º). 

3) A Prova Prática só pode ser realizada após aprovação na Prova de Discussão Curricular, e 

decorre, segundo as regras do artigo 72.º do RIM (particularmente dos números 6, 7 e 8), em 

duas etapas distintas: 

- Observação de um doente e elaboração do respetivo relatório; 
- Leitura e avaliação desse relatório. 

3.1) Na classificação da Prova Prática devem ser tidos em conta os elementos constantes na 

“grelha” com o título PROVA PRÁTICA. 

4) A Prova Teórica reveste a forma oral e na sua classificação devem ser tidos em conta os 

elementos constantes na “grelha” com o título PROVA TEÓRICA. 

 
As orientações expressas neste documento estão publicadas no Portal da Ordem dos Médicos e 
deverão ser seguidas por todos os Júris em cada época de Avaliação Final. 
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