Concurso documental de recrutamento de dois professores adjunto na área científica departamental de enfermagem médicocirúrgica.
Grelha de avaliação

Candidato:

Parâmetro

Critério

Subcritério

Pontuação
máxima por
subcritério

Grau de doutor em enfermagem*
Grau
Grau de doutor noutra área c/ T.E (DL nº
académico ou 206/2009)*
título de
especialista em
Grau de mestre c/ T.E (DL nº 206/2009)*
enfermagem
ao abrigo de DL
P1
nº 206/2009
Qualificação
Grau de licenciado c/ T.E (DL nº 206/2009)*
do candidato,
avaliada com
base na
Estudos pós-graduados em pedagogia ou
apreciação do
investigação:
percurso
> 30 ECTS
académico e
7 a 30 ECTS
de formação
6 ECTS
Formação
especializada e
pós graduação
Estudos pós graduados em enfermagem,
área da saúde, ciências sociais e humanas
com pelo menos 6 ECTS

Pontuação Pontuação
Pontuação
máxima por máxima por
atribuida
critério
parâmetro

30
15
0

30

10

5
60

0
0
0
0

15 cada
10 cada
5 cada
30

0

10

Total OBTIDO P1 Qualificação do candidato, …

0

Total P1 Qualificação do candidato, avaliada com base na apreciação do percurso académico e de formação

0

P2
Desempenho
técnicocientífico e
profissional
do candidato,
avaliado com
base na
apreciação
dos trabalhos
e atividades
com
relevância
para a
enfermagem

Artigo em revista científica ou atas de
encontro científicos
Publicações
científicas

0

Livro / e-book
Capítulo de Livro / e-book

0
40

0

Revisor em revista científica

Ações de
divulgação
ciência e
tecnologia
Projetos de
I&D

0

Membro do corpo editorial de revista
científica
Comunicação oral
Póster
Moderador/comentador em conferência

60

0
10

Organização de conferência
Membro de unidade de investigação
Participação em projeto de I&D

0
0
0
0

10

Total OBTIDO P2 Desempenho técnico-científico e profissional do candidato, …
Total P2 Desempenho técnico-científico e profissional do candidato, avaliado com base na apreciação dos trabalhos
e atividades com relevância para a enfermagem

0
0
0
0,00

* Itens de pontuação mutuamente exclusiva
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Candidato:

Parâmetro

Critério

Unidades
curriculares
lecionadas e
modalidades
de aulas
ministradas,
nos diversos
ciclos de
P3
Capacidade estudo
pedagógica
do candidato,
Produção de
avaliada com
materiais
base na
didáticos e
apreciação da
implementação
qualidade e
de
da extensão
modalidades
da sua prática
de ensino
pedagógica
digitais,
anterior
técnicas,
métodos e
práticas
inovadoras de
apoio ao
ensino

Subcritério

Pontuação
máxima por
subcritério

Pontuação Pontuação
Pontuação
máxima por máxima por
atribuida
critério
parâmetro

Exercício de funções docentes, em IES
Orientação/coorientação de
tese/dissertação/relatório de
estágio/trabalho de projeto

0
0

50

Regência de Unidades Curriculares

0

Lecionação em Unidades curriculares não
clínicas

0

Materiais didáticos produzidos e utilizados
considerados relevantes pelo júri
Experiência de utilização da paltaforma de
gestão de ensino e de aprendizagem
(plataforma de e-learning ) Blackboard
Learn

60

10
Experiência de utilização de outras
paltaformas de gestão de ensino e de
aprendizagem (plataforma de e-learning )

0

Técnicas, métodos e práticas inovadoras
implementadas consideradas relevantes
pelo júri

0

Total P3 OBTIDO Capacidade pedagógica do candidato,…..

0

Total P3 Capacidade pedagógica do candidato, avaliada com base na apreciação da qualidade e da extensão da sua
prática pedagógica anterior

0

P4 Outras
atividades
relevantes
para a missão
da ESEL,
avaliadas com
base na
apreciação
das
atividades
singulares
desenvolvida
s pelo
candidato

Membro de comissões/grupos de trabalho
de âmbito internacional/nacional/regional
promovidas por entidades ou associações
públicas, com duração mínima de 6 meses,
devidamente comprovada pela entidade ou
Serviços e
consultadorias associação pública
Relatórios técnicos promovidos por
entidades ou associações públicas, em que
a participação do candidato seja
devidamente comprovada pela entidade ou
associação pública
Júri de provas de doutoramento/TE - Dec.
Colaboração
Lei nº 206/2009, de 31/08 (arguente)
com
Júri de provas de mestrado (arguente)
instituições de
ensino superior Arguente no júri projeto de doutoramento
Exercício de cargos cientifico-pedagógicos
Atividade profissional em contexto clínico
Outroa aspetos
na área da enfermagem médico-cirúrgica
relevantes não
Formador em cursos de curta duração
explicitados
Domínio da língua inglesa devidamente
anteriormente
certificado

0
6

0
20
0
0

10

0
0
0
4

0
0

Total OBTIDO P4 Outras atividades relevantes para a missão da ESEL, ….

0

Total P4 Outras atividades relevantes para a missão da ESEL, avaliadas com base na apreciação das atividades
singulares desenvolvidas pelo candidato

0

Classificação Final (CF)=(P1+P2+P3+P4)/10

20

0
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