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ATA n.º 1 

 

 

Procedimento concursal para provimento de cinco (5) postos de trabalho para a categoria de 

enfermeiro gestor do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV), de 

acordo com deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 25 de Maio de 2022. 

Aos sete dias do mês de junho de 2022, às 13 horas, reuniu, por videoconferência, o Júri 

designado por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro 

e Vouga, estando presentes os seguintes membros, Presidente Urbano José Castilho Rodrigues, 

enfermeiro gestor em funções de enfermeiro diretor da Unidade Local de Saúde do Nordeste 

EPE, 1º Vogal efectivo Belmiro Manuel Pereira da Rocha, enfermeiro gestor do Centro Hospitalar 

VNGaia/Espinho EPE, 2º Vogal efectivo Carlos Jorge Cardoso Simões, enfermeiro gestor do 

Centro Hospitalar Baixo Vouga EPE, para definir métodos de trabalho, estabelecer formulas e 

sistemas de classificação, bem como definição de métodos e critérios de seleção a aplicar aos 

candidatos, tendo em vista o cumprimento dos artigos nºs 6, 7 e 8 da Portaria nº 153/2020 de 

23 de junho. 

Assim, tendo em conta a Portaria n.º 153/2020 23 de junho, o júri decidiu por unanimidade, 

elaborar o sistema de classificação e métodos e critérios de seleção, da seguinte forma: 

 

1 – Métodos de seleção: 

             a) Avaliação curricular (AC) 

             b) Prova Pública de Discussão Curricular (PPDC) 

1.1 – Na classificação final adotar-se-á a escala de 0-20 valores, considerando-se excluídos os 

candidatos que nos métodos de seleção eliminatórios, ou na classificação final obtenham 

classificação inferior a 9,5 valores. 

1.2 – Os métodos previstos nas alíneas a) – (AC) e b) – (PPDC) do ponto 1, terão caráter 

eliminatório. 

1.3 – Fórmula a aplicar na classificação final 

            CF (classificação final) = (0,40 x AC) + (0,60 x PPDC)     

                                                                              

 

2 – Avaliação Curricular = EP +PGTC+ AFF+ AFM + TPC + ECE+ DRPMC+ ADI+ POSCP+ FGSS 

Sendo:  
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EP – Exercício Profissional na área do posto de trabalho a ocupar (valor máximo 4 valores) –

tendo em conta a competência técnico-profissional, o tempo de serviço e a avaliação do 

desempenho. 

• Com competência acrescida avançada em gestão: – 0,5 valores 

 

• Tempo de serviço na categoria de enfermeiro especialista: 

o > 3 anos e ≤ 5 anos  – 0,25 valores 
o > 5 anos   – 0,50 valores 

 

• Tempo de serviço de Enfermeiro nomeado em funções de gestão/direção: 
o ≤ 3 anos   – 1 valor 
o > 3 anos e ≤ 5 anos  – 1,50 valores 
o > 5 anos   – 2 valores 

 

• Nota qualitativa da avaliação do desempenho do último biénio concluído: 

o Avaliação do desempenho Adequado  – 0,25 valores 

o Avaliação do desempenho Relevante  – 0,50 valores 

o Avaliação do desempenho Excelente  – 1 valor 

 

PGTC – Participação em grupos de trabalho e/ou comissões no âmbito da qualidade em saúde 

(máximo 1 valor) – (apenas serão considerados grupos de trabalho institucionais e/ou 

comissões inseridos no âmbito da qualidade em saúde, processos de acreditação e júri de 

concursos). 

• 0,50 valores por cada coordenação de grupo trabalho / comissão / 

presidente de Júri 

• 0,25 valores por cada participação em grupo de trabalho / comissão / 

membro do júri 

AFF – Atividades formativas frequentadas (máximo 1 valor) – (apenas serão consideradas 

ações de formação frequentadas nos últimos 10 anos, realizadas fora do âmbito académico, 

enquadradas nos seguintes domínios: gestão e liderança, ética profissional, risco clínico e não 

clínico, planeamento estratégico e desenvolvimento organizacional, qualidade e comunicação).  

• 0,2 valores por cada 10 horas de formação frequentada 

AFM – Atividades formativas ministradas (máximo 2 valores) – (apenas serão consideradas 

atividades formativas no âmbito da saúde ou da gestão em saúde). 

• 0,1 valores por cada hora de formação ministrada 

 

TPC – Trabalhos publicados em revistas científicas ou comunicados em eventos científicos no 

âmbito da enfermagem (máximo 1 valor) – (não são considerados trabalhos realizados no 
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âmbito da formação académica: licenciaturas, pós-licenciaturas, mestrados, doutoramento e 

outras pós-graduações). 

• 0,20 valores por cada trabalho publicado ou comunicado como autor 

• 0,10 valores por cada trabalho publicado ou comunicado como co-autor 

ECE – Experiência de coordenação de equipas (máximo 3 valores) – (apenas serão consideradas 

experiências de coordenação de equipas nomeadas pelo Enfermeiro Diretor, Órgão Máximo de 

Gestão da Instituição ou Tutela). 

• 1 valor por cada ano de coordenação 

DRPMC – Desenvolvimento, como responsável, de projetos de melhoria continua da 

qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem e/ou de grupos de trabalho (máximo de 

2 valores) – (apenas serão considerados projetos de melhoria continua da qualidade e/ou de 

grupos de trabalho institucionais, certificadas pelo Enfermeiro Diretor, Órgão Máximo de Gestão 

da Instituição ou Tutela). 

• 0, 5 valores por cada projeto e/ou grupo de trabalho 

ADI – Atividades Docentes e/ou de investigação relacionadas com a respetiva área de exercício 

profissional (máximo de 2 valores) – (são consideradas lecionação na área de enfermagem em 

estabelecimentos de ensino superior, orientação de alunos de enfermagem em ensinos clínicos 

e projetos de investigação realizados fora do âmbito de percursos académicos). 

Atividade docente 

•  0,1 valores por cada 10 horas de atividade docente 

Participação em projetos de investigação no âmbito da qualidade e segurança 
dos cuidados de enfermagem. 

• 0,5 valores por cada projeto 

(A soma dos resultados parciais destes dois parâmetros terá o máximo estabelecido de 

2 valores) 

 POSCP – Participação em órgãos sociais de sociedades científicas, de associações profissionais 

ou de associações sindicais (máximo de 2 valores) 

• 1 valor por cada mandato  

FGSS – Formação em gestão de serviços de saúde (máximo de 2 valores) – (apenas será 

considerada a formação realizada em instituições de ensino superior que contemple 30 ECTs ou 

mais. 

• Com formação - 2 pontos 
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3 - Prova Pública de Discussão Curricular  –  PPDC= A+B+C+D 

Sendo: 

               A = Capacidade de comunicação, de argumentação e clareza de discurso – (máximo 6 
valores) 

• Impercetível e insegura,  de 0 a ≤1 valores 

• Confusa, vaga,    de > 1 a ≤2 valores 

• Hesitante, perturbado,   de > 2 a ≤3 valores 

• Clara, fluente,    de >3 a ≤4 valores 

• Precisa, segura,   de >4 a ≤ 6 valores 

           B = Coerência do projeto com a missão, visão e valores institucionais – (máximo 4 
valores) 

• Ausência de coerência,     de 0 a ≤ 0,5 valores 

• Muito confuso no seu raciocínio,  de >0,5  a ≤ 1 valores 

• Confuso,      de >1  a ≤ 2 valores 

• Coerência com ideias claras,    de >2 a ≤ 3 valores  

• Muita coerência, vivacidade, ordem e método,  de >3  a ≤ 4 valores 

         C = Contributo para o desenvolvimento profissional da equipa – (máximo 4 valores) 

• Irrelevante contributo,      de 0 a ≤0,5 valores 

• Com contributo, mas sem fundamentação,   de > 0,5 a ≤1 valores 

• Com contributos, mas com deficiente articulação,  de >1 a ≤2 valores  

• Bons contributos, com boa articulação,   de > 2 a ≤ 3 valores 

• Muito bons contributos, e muita boa articulação,  de > de 3 a ≤ 4 valores 

         D = Contributo para uma liderança eficaz que conduza á motivação, produtividade e 
valorização do resultado em saúde dos cidadãos/indicadores – (máximo de 6 valores) 

• Não revela contributos,     de 0 a ≤ 1 valores 

• Insuficientes contributos, sem bases essenciais,  de > 1 a ≤ 2 valores 

• Com lacunas importantes na apresentação dos seus contributos,   
       de >2  a ≤ 3 valores  

• Com adequados contributos quanto às exigências,  de >3  a ≤ 4 valores 

• Com contributos aprofundados e atualizados,   de > 4  a ≤ 6 valores. 

 

Prova Pública de Discussão Curricular tem a duração máxima de 60 minutos, 15 dos quais são 

de exposição livre do candidato, sobre o seu currículo e projeto de gestão, 20 minutos para o 

júri questionar e 25 minutos a utilizar pelo candidato na sua defesa final. 

Atendendo que a prova pública de discussão curricular visa determinar a competência 

profissional e ou cientifica dos candidatos, a sua capacidade de gestão e liderança e a sua 

capacidade estratégica de intervenção e negociação, bem como os aspectos de comunicação, 

argumentação e clareza do discurso, tendo em conta ao perfil de exigências profissionais, 

genéricas e especificas do posto de trabalha preencher, o júri entendeu atribuir uma 

ponderação superior a esta prova, como consta do ponto 1.3 . 
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O júri decidiu ainda elaborar uma grelha para a avaliação curricular, a ser aplicada a cada um 

dos candidatos, bem com outra grelha aplicar a cada um dos candidatos na prova pública de 

discussão curricular. 

As resoluções de empate que se venham a verificar, deverão ser resolvidas nos termos do art. 

29ª da Portaria n.º 153/2020 de 23 de Junho, aplicando-se como forma de desempate os 

seguintes critérios de ordenação preferencial: 

1. Ter maior tempo de exercício profissional efetivo como enfermeiro no CHEDV, 

EPE; 

2. Ter classificação final mais elevada no curso que lhe conferiu o título profissional 

de especialista ou equivalente legal. 

As regras de apresentação do Projeto de Gestão, são: 

1. Corpo do projeto com máximo de 10 páginas (não se contabilizam capa, 

sumario, siglas e e abreviaturas e anexo); 

2. Redigido com letra “Calibri (Corpo)” tamanho 11, texto justificado e 

espaçamento de 1,5. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às 17h00 e para que conste 

lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme vais ser assinada por todos os 

membros do júri. 

 

O Presidente   _________________________________________ 

 

 

O 1º Vogal Efetivo _________________________________________ 

 

 

O 2º Vogal Efetivo _________________________________________ 
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