
Preenchimento 
pelo júri

Parâmetros Critérios Subcritérios
Pontuação 
máxima por 
subcritério

Pontuação 
máxima por 

critério

Pontos 
atribuídos por 

subcritério

Pontuação 
atingida por 

critério

Pontuação 
final por 
critério

Doutor em Enfermagem 55 0 0
Doutor noutra área e Título de especialista em 
enfermagem

45

Mestre e Título de especialista em enfermagem 15

Licenciado e Título de Especialista em Enfermagem 5

Curso de especialização em enfermagem 20 0 0

Outros cursos de pós-graduação 25
100 0

Artigos publicados em revista científica 30 0 0

Artigo em ata de conferência 10
Livros e capítulos de livros 12
Citações H Índice 6

Revisor em revistas científicas 10

Comunicação oral/Conferência 15 0 0
Póster/Comunicação livre 7

Organização de evento científico 8

Moderação ou comentário em evento científico   6

Participação em equipas de projetos em unidade de I&D 25 0 0

Participação em projetos de investigação científica no 
âmbito de IES ou de Saúde

8

100 0

Experiência de lecionação 32 0 0

Modalidades de aulas ministradas 28

Regência e corregência de UC 10

Missão de Docência no Estrangeiro 5
Produção ou coprodução de documentos e outros 
materiais de caráter didático

10 0 0

 Experiência na implementaçãode técnicas e métodos 
inovadores de apoio ao ensino

10

Orientação ou coorientação de tese de doutoramento 10 0 0

Orientação ou coorientação de dissertação de 
mestrado/trabalho de projeto/ estágio com relatório 

20

Orientação ou coorientação de monografia de 
licenciatura

20

Vogal não orientador em júri de provas públicas de 
doutoramento

10

Vogal não orientador em júri de provas públicas de 
dissertação de mestrado/trabalho de projeto/ estágio com 
relatório

15

100 0
4.1 Prestação de 

serviços e 
consultadorias

30 0 0

Cargos e funções em Instituição de Ensino Superior 10 0 0

Comissões e grupos de trabalho 10
Participação em júris 10
Atividade como formador em cursos ou workshops  na 
área da enfermagem ou da saúde

20 0 0

Orientador clínico de estudantes de enfermagem 20

Cargos e funções em instituição não enquadrável em 
ensino superior

10

Comissões e grupos de trabalho institucionais não 
enquadráveis em ensino superior

10

Participação em júris institucionais não enquadráveis em 
ensino superior

10

Atividades de divulgação na área da saúde dirigidas ao 
cidadão

10

Participação em órgãos sociais de sociedades científicas 
e organizações profissionais

10

Participação em órgãos sociais de associações culturais 
ou cívicas ou de instituições de solidariedade social

5

1 100 0

0

0
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Sistema de Valoração

Classificação Final

0,1
P.1 

Qualificação

1.1 Graus académicos 
e provas académicas 

realizadas
55

1.2 Formação pós-
graduada realizada

45

0,3

P. 2 
Desempenho 

técnico-
científico e 
profissional

2.1 Publicações 
científicas

50

2.2 Ações de 
divulgação de ciência e 

tecnologia
25

PF = 0,1 QC + 0,3 DTCPC + 0,3 CPC + 0,3 OAR

Candidato:

0,3

P.4 Outras 
atividades 

relevantes para 
a missão da 

ESEL

4.2 Colaboração com 
IES

20

4.3 Atividades 
profissionais, culturais, 

sociais e outras 
consideradas 

relevantes pelo 
candidato e não 

incluídas nos 
parâmetros anteriores

50

0,3
P.3 Capacidade 

pedagógica

2.3 Participação em 
projetos de I&D

25

3.3 Orientação de 
trabalho final 

conducente ao grau de 
licenciado, mestre ou 

doutor e a participação 
em júris de provas 

académicas

40

Preenchimento 
automático

3.1 Lecionação e 
regência de unidades 

curriculares e 
modalidades de aulas 

ministradas

50

3.2 Produção de 
material didático e 

experiência de 
implementação de 

10


