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GRELHA DE AVALIAÇÃO PARA O CONCURSO DOCUMENTAL DE RECRUTAMENTO DE UM PROFESSOR 

ADJUNTO NA ÁREA DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA 

Anexo I 

Aplicação do sistema de valoração final (grelha de avaliação) 

Parâmetro Critério Subcritério Pontuação 

máxima 

por 

subcritério 

Pontuação 

máxima 

por 

critério 

Pontuação 

máxima 

por 

parâmetro 

P1 Qualificação do candidato 60 

 

Grau 

académico ou 

equivalente 

legal (título de 

especialista (DL 

nº 206/2009) 

Grau de doutor em 

enfermagem 
30 

30 

ii) Grau de doutor noutra 

área considerada relevante 

para a função a que se 

candidata e título de 

Especialista em Enfermagem ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 

206/2009, de 31 de agosto 

15 

Grau de mestre com título de 

Especialista em Enfermagem ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 

206/2009, de 31 de agosto 

10 

Grau de licenciado com título 

de Especialista em Enfermagem 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

206/2009, de 31 de agosto 

5 

Formação  

especializada 

pós graduada 

Curso de pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem 

comunitária  

30 

30 

Pós-graduações em outras 

áreas científicas relevantes 
10 
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para a função a que se 

candidata 

Estudos pós graduados em 

enfermagem, área da saúde, 

ciências sociais e humanas, 

pedagogia ou investigação (2,5 

pontos por curso)  

5 

P2 Desempenho técnico-científico e profissional  60 

 

Publicações 

científicas 

Artigo em revista científica ou 

atas de conferência 

- Publicação em revistas com 

fator de impacto (ISI) e/ou 

indexada (p.ex., SJR ou JCR) - 3 

pontos cada. 

- Publicação em outras revistas 

com arbitragem científica - 2 

pontos cada. 

- Artigo científico publicado em 

ata de encontro científico - 1 

ponto cada. 

- Resumo publicado em ata de 

encontro científico - 0,5 ponto 

cada 

 

 

15 

40 

Livro / E-book 

- Livro em que o candidato seja 

o primeiro autor - 3 pontos por 

cada 

10 
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- Livro em que o candidato seja 

um dos autores - 2 pontos por 

cada  

- Livro com edição internacional 

em que o candidato seja o 

primeiro autor acrescem 2 

pontos 

- Livro com edição internacional 

em que o candidato seja um dos 

autores acresce 1 ponto 

- Edição/coordenação de livro 

ou E-book - 2 pontos por cada 

 

 

Capítulo de Livro / E-BooK 

- Capítulo de livro em que o 

candidato seja o primeiro autor 

- 2 pontos  

- Capítulo de livro em que o 

candidato seja um dos autores - 

1 ponto  

- Capítulo de livro com edição 

internacional em que o 

candidato seja o primeiro autor 

acrescem 2 pontos 

- Capítulo de com edição 

internacional em que o 

candidato seja um dos autores 

acresce 1 ponto 

5 

Revisor em revista científica 

- Revisão de artigos para revista 

com fator de impacto (ISI) e/ou 

5 
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indexada (p.ex., SJR ou JCR) - 2 

pontos  

- Revisão de artigos para outras 

revistas com arbitragem 

científica - tradução/revisão de 

livros - 1 ponto 

- Revisão de artigos ou resumos 

para encontro de divulgação 

científica - 0,5 pontos 

Participação como membro do 

corpo editorial de revista 

científica 

- Revista com fator de impacto 

(ISI) e/ou indexada – 1,5 pontos 

5 

 Realização de 

Ações de 

divulgação  de 

ciência e 

tecnologia 

Comunicação oral 

- Comunicação oral por convite 

em encontro científico 

internacional - 2 pontos 

- Comunicação oral por convite 

em encontro científico nacional 

- 1 pontos  

- Comunicação oral livre em 

encontro científico 

internacional – 0,5 ponto 

- Comunicação oral livre em 

encontro científico nacional – 

0,25 ponto 

 

5 

10 

Poster/comunicação livre 2 
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- Apresentação de póster em 

encontro científico 

internacional – 0,5 ponto cada  

- Apresentação de póster em 

encontro científico nacional – 

0,25 pontos cada 

 

Moderador/comentador em 

conferência 

1 

Organizador de conferência 

- Membro da comissão 

cientifica/organizadora em 

encontro científico 

internacional – 1 ponto  

- Membro da comissão 

cientifica/organizadora em 

encontro científico nacional – 

0,5 pontos 

2 

Projetos de I&D 

Membro de unidade de 

investigação 

5 

10 

Participação em projeto de I&D 5 

P3 Capacidade pedagógica 60 

 
Unidades 

curriculares 

lecionadas e 

modalidades 

de aulas 

ministradas, 

nos diversos 

ciclos de 

estudo 

Exercício de funções docentes 

em instituições de ensino 

superior 

- Por cada ano completo de 

exercício como docente em 

função da percentagem de ETI’s 

na ESEL- 15 pontos  

- Por cada ano completo de 

exercício como docente em 

função da percentagem de ETI’s 

30 55 



 

Serviços Centrais 
Avenida Professor Egas Moniz 
1600-190 LISBOA 
Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29 

Pólo Artur Ravara 
Tel.: 21 891 22 00 

 

 

noutra Instituição do Ensino 

Superior na área científica de 

enfermagem - 10 pontos  

- Por cada ano completo de 

exercício como docente em 

função da percentagem de ETI’s 

noutra Instituição do Ensino 

Superior noutras áreas 

científicas - 5 pontos 

 

Orientação/coorientação de 

tese/dissertação/relatório de 

estágio/trabalho de projeto  

- Por orientação/coorientação 

de cada, concluída e aprovada – 

2 pontos 

10 

Regência de unidade 

curriculares 

Regência de unidades 

curriculares – (máximo 5) - por 

cada regência - 2,5 pontos 

5 

Lecionação de Unidades 

curriculares 

por cada UC em que lecione um 

mínimo de 10 horas – 1,5 

pontos 

10 

 

Produção de 

material 

didático/ 

implementação 

de técnicas e 

métodos 

práticos 

Produção de material didático 

relevante 

- Materiais didáticos produzidos 

e utilizados nas respetivas 

práticas de ensino, 

considerado, em razão da sua 

inovação e utilidade, relevante 

5 

5 



 

Serviços Centrais 
Avenida Professor Egas Moniz 
1600-190 LISBOA 
Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29 

Pólo Artur Ravara 
Tel.: 21 891 22 00 

 

 

inovadores de 

apoio ao ensino 

pela maioria dos membros do 

júri - 1 ponto por cada 

P4 Outras atividades relevantes para a missão da ESEL 20 

 

Serviços e 

consultadorias 

Membro de comissões/grupos 

de trabalho de âmbito 

internacional/nacional/regional 

promovidas por entidades ou 

associações públicas 

- Por cada comissão/grupo de 

trabalho integrada, 

devidamente comprovada pela 

entidade ou associação pública 

– 1,5 pontos 

3 

6 

Relatórios técnicos promovidos 

por entidades ou associações 

públicas internacionais/ 

nacionais/regional 

- Por cada comissão/grupo de 

trabalho integrada, 

devidamente comprovada pela 

entidade ou associação pública 

– 1,5 pontos 

3 

Colaboração 

com 

instituições de 

ensino superior 

Júris de tese de doutoramento 

(arguente) ou de Título de 

Especialista de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 

de agosto  

4 

10 

Júri  de provas  de mestrado 2 

Arguente júri projeto 

doutoramento  
2 



 

Serviços Centrais 
Avenida Professor Egas Moniz 
1600-190 LISBOA 
Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29 

Pólo Artur Ravara 
Tel.: 21 891 22 00 

 

 

Exercício de cargos cientifico-

pedagógicos 
2 

Atividades 

relevantes não 

explicitadas 

anteriormente 

Atividades profissional 1 

4 

Domínio de língua inglesa  1 

Atividade como formador em 

cursos de curta duração 
1 

Participação em Órgãos de 

sociedades científicas e 

organizações profissionais  

1 

Totais 200 200 

  


