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Valoração

a) 0 a 6

0 a 2,5

0 a 2,5

2. 0 a 0,2 0 a 0,2

3. 0 a 0,7 0 a 0,7

b) 0 a 2

1. 0 a 0,9 0 a 0,9

2. 0 a 0,8 0 a 0,8

3. 0 a 0,3 0 a 0,3

c) 0 a 4

1. 0 a 2,5 0 a 2,5

2. 0 a 1,5 0 a 1,5

e) 0 a 1

1. 0 a 1 0 a 1

f) 0 a 5

1. 0 a 3,0 0 a 3

2. 0 a 2 0 a 2

g) 0 a 1

1. 0 a 0,7 0 a 0,7

2. 0 a 0,3 0 a 0,3

h) 0 a 1

1. 0 a 0,4 0 a 0,4

2. 0 a 0,3 0 a 0,3

3. 0 a 0,3 0 a 0,3

O Júri,
Total da Prova Curricular 0 a 20

Exercício de funções no âmbito da área de exercício profissional respectiva, tendo em conta a competência técnico-profissional, o tempo de exercício das mesmas e participação em 
equipas de urgência e de apoio e enquadramento especializado à prática clínica, com especial enfoque para as actividades relevantes para a saúde pública e cuidados de saúde 
primários, e a avaliação de desempenho obtida, com base nas declarações oficiais constantes no Curriculum Vitae, calculado da seguinte forma:
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1.
Competência Técnico-

Profissional
0 a 5

Chefia de Unidades Funcionais do 
Serviço de Anestesiologia ou em áreas 

da competência da Anestesiologia 

Funções de organização / gestão de áreas funcionais da Anestesiologia (Consulta de Anestesia, Unidade de Dor 
Aguda, Crónica, Analgesia de Parto, actividade no bloco operatório para diferentes especialidades cirúrgicas, ou 
fora do bloco operatório, programas especiais em que o Serviço de Anestesiologia se envolve, cuidados intensivos, 
emergência interna e/ou externa, ou ainda pré-hospitalar), formalmente reconhecidas pela Direcção do Serviço 
de Anestesiologia ou pelo orgão superior de gestão da instituição.

Actividade desenvolvida em áreas 
funcionais do Serviço, com bom 

desempenho e bons resultados, em que 
demonstre um papel dinâmico na 

execução da actividade

Actividade desenvolvida em áreas funcionais do Serviço, com bom desempenho e bons resultados, em que 
demonstre um papel dinâmico na execução da actividade, reconhecido pela Direção do Serviço de Anestesiologia 
ou pelo orgão superior de gestão da Instituição.

0 a 0,1

Atividades de formação no âmbito do Internato e outras ações de formação frequentadas e ministradas – avaliado com base nas declarações oficiais constantes no Curriculum Vitae, sendo calculado de seguinte forma:

Tempo de exercício
Para efeitos de valoração do tempo de exercício, considera-se apenas aquele efetuado após a obtenção do Grau de Consultor, sendo 0,02 por ano 
até ao máximo de 10 anos.

Participação em equipas 
de urgência interna e 

externa 

Apoio e enquadramento 
especializado à clínica 
geral em cuidados de 

saúde primários e saúde 
pública

Participação em equipas de urgência (0,4 valores), ao qual acresce 0,2 valores se for responsável de forma regular pela equipa de anestesiologia do 
SU, registando-se ainda uma valorização adicional de 0,1 valores a quem mantiver actividade clínica na urgência externa, à data do concurso.

Criação e desenvolvimento de estruturas de intercâmbio funcional na área clínica (ex. protocolos de referenciação).4. 0 a 0,1

Consideram-se ações ministradas no âmbito de cursos certificados, de 
convites para reuniões fora do Serviço de origem, ou de eventos 
científicos, para anestesiologistas ou outros profissionais, relevantes 
para a área profissional

Ações de formação frequentadas com o objectivo de formação médica 
contínua. Será considerada apenas atividade após obtenção do Grau de 
Assistente.

Serão atribuídos 0,10 valores por cada atividade frequentada com avaliação por 
entidade certificada e 0,05 valores por cada atividade frequentada sem avaliação, 
até ao máximo de 0,50 valores.

Valorização em função do número e da importância. Considera-se atividade regular 1 
curso/ano (0,8 valores), atividade esporádica 1 curso de 2 em 2 anos (0,4 valores), e 
atividade isolada (0,1 valores). Será considerada apenas atividade após obtenção do 
Grau de Assistente.

Serão atribuídos 0,2 valores por cada interno de Anestesiologia de quem o candidato foi orientador de formação, até ao máximo de 0,4 valores. Considerar 0,3 
valores se o candidato for ou tiver sido responsável pelo programa de formação de internos do Serviço. Considerar 0,2 valores se o candidatot iver sido 
responsável por um estágio do Internato de Anestesiologia ou membro da comissão de ensino do serviço.

Envolvimento em actividades de organização, gestão, e desenvolvimento de serviços, unidades funcionais  (Consulta de Anestesia, Unidade de Dor Aguda, 
Crónica, Analgesia de Parto, actividade no bloco operatório para diferentes especialidades cirúrgicas, ou fora do bloco operatório, programas especiais em 
que o Serviço de Anestesiologia se envolve, cuidados intensivos, emergência interna e/ou externa, ou ainda pré-hospitalar), ou no planeamento do Serviço 
através da realização de escalas na gestão dos recursos humanos do Serviço de Anestesiologia, ou na organização de eventos científicos, de forma 
comprovada. 

Actividades docentes ou de investigação relacionadas com a respectiva área profissional, sendo avaliado com base nas declarações oficiais constantes no Curriculum Vitae, e calculado da seguinte forma:

Classificação Serão atribuídos 0,1 valores por cada valor acima dos 11 valores inclusive, na nota de obtenção do Grau de Consultor.

Atividade de formador 
no âmbito do Ensino Pré 

e Pós-Graduadao

Classificação obtida na avaliação na prova para obtenção do grau de consultor da respectiva área de formação específica:

Trabalhos publicados, em especial se publicados em revistas com revisão por pares, e trabalhos apresentados publicamente, sob a forma oral ou de poster, e actividades de 
investigação na área da sua especialidade, de acordo com o seu interesse científico e nível de divulgação, tendo em conta o seu valor relativo:

Educação médica – 
ações ministradas

Educação médica - ações 
frequentadas

Publicados

Comunicados

Será atribuído 1 valor por cada trabalho publicado em revistas nacionais ou internacionais indexadas, se o candidato for primeiro autor e 0,5 valores se for co-
autor; para além disso, serão atribuídos 0,25 valores por cada trabalho publicado em outras revistas nacionais ou internacionais se primeiro autor e 0,1 
valores se co-autor, até ao máximo de 2,5 valores. Só serão considerados os trabalhos publicados após a obtenção do Grau de Assistente.

Serão atribuídos 0,40 valores por cada comunicação realizada em eventos internacionais, e 0,20 valores por cada comunicação realizada em eventos 
nacionais. Serão ainda atribuídos 0,05 valores por cada comunicação realizada em reuniões de Serviço até ao limite de 0,3 valores. Só serão considerados os 
trabalhos comunicados após a obtenção do Grau de Assistente.
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Júris
Serão atribuídos, se participação efectiva como Presidente ou vogal, com 0,1 valores para cada uma até ao máximo de 0,3 valores. Não é considerada a 
participação como vogal efectivo de Júri de Exame Final do Internato na qualidade de orientador de formação. 

Prémios
Serão atribuídos 0,1 valores por cada prémio / distinção recebida pelos candidatos, no máximo de 0,3 valores, se considerados relevantes. Será considerada 
apenas atividade após obtenção do Grau de Assistente.

Investigação
Serão atribuídos 0,3 valores se o candidato tiver envolvimento em projetos de investigação / ensaios clínicos. Só serão considerados os projetos de 
investigação realizados após a obtenção do Grau de Assistente.

Outros factores de valorização profissional, nomeadamente títulos académicos, avaliado com base nas declarações oficiais constantes no Curriculum Vitae, e calculado da seguinte forma:

Títulos e Cargos não 
hospitalares

Considerar títulos Académicos, títulos de outra especialidade e/ou subespecialidade (0,2 valores),  competência (0,1 valores) e cargos em Ordens Profissionais / 
Sociedades / Associações Médicas relevantes (0,1 valores)

Atividades docentes
Actividades docentes, de acordo com a sua importância (ensino pré e/ou pós-graduado de Medicina, em Escolas de Enfermagem ou equivalentes), e a sua 
regularidade, isto é: no mínimo  2 formações por ano  (0,7 valores),  inferior a 2 formações por ano (0,4 valores) e inferior a 1 formação por ano (0,2 valores). 
Será considerada apenas atividade após obtenção do Grau de Assistente.

Experiência, capacidade e aptidão para a gestão de equipas, serviços e organizações, avaliado com base nas declarações oficiais constantes no Curriculum Vitae:

Desempenho de cargos 
médicos evidenciado em 
resultados de eficácia e 

eficiência

Capacidade para a 
organização, gestão e 
desenvolvimento de 

serviços ou áreas 
funcionais

Cargos de gestão hospitalar, tendo em conta. o tempo, o grau hieráquico e o desempenho, valorizados até o máximo de 1,0 valores para cada um. Para o 
factor tempo considera-se a valorização máxima de 1,0 valores ao candidato que tiver desempenhado as suas funções durante pelo menos 3 anos, ou se 
inferior de forma proporcional ao tempo durante o qual foram desempenhadas essas funções. Para o factor Grau Hierárquico, este será definido em três 
níveis: superior (Director Clínico, Director de Departamento ou de Serviço), médio (Adjunto da Direcção-Clínica, Chefe de Equipa da Urgência Geral, 
Responsável de Unidade Funcional institucionalmente reconhecida) ou inferior (membro de uma Comissão Hospitalar, Gestor Clínico da Consulta Externa), 
devendo os diferentes níveis ser pontuados com 1,0 val, 0,6 val e 0,3 valores, respectivamente. Em relação ao desempenho, estes devem ser valorizados de 
acordo com a eficácia e eficiência comprovadamente demonstrada num máximo de 1,0 valores.


