
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, no gabinete do presidente do júri, 

localizado nas instalações do Hospital da Braga, EPE, sito no Lugar das Sete Fontes, freguesia de São Victor, concelho 

de Braga, reuniu o júri, nomeado por deliberação do Conselho de Administração datada de vinte e seis de maio de dois 

mil e vinte e dois, para o procedimento concursal para reserva de recrutamento das carreiras de Enfermagem..........

O júri assim constituído:.................................................................................................................................................

Presidente do júri: Pedro Nuno Pereira Rodrigues - Enfermeiro Especialista em funções de gestão no Hospital de Braga, 

E.P.E..................................................................................................................................................................................

1o Vogal Efetivo: António José da Silva Faria - Enfermeiro Gestor no Hospital de Braga, E.P.E....................................

2a Vogal Efetiva: Olga Patrícia Rodrigues Gonçalves - Enfermeira em funções de gestão no Hospital de Braga, E.P.E.

Os vogais efetivos, se necessário, serão substituídos pelas vogais suplentes, segundo a respetiva ordem..................

Decidiu a seguinte ordem de trabalho:.........................................................................................................................

Ponto único: Definição dos critérios e parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 

seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, assim como o sistema de valores em que 

assenta a classificação final, incluindo a respetiva fórmula.

Assim, tendo por base a Portaria n.° 153/2020, de 23 de junho, que regulamenta os requisitos e a tramitação do 

procedimento concursal de recrutamento para os postos de trabalho no âmbito da carreira especial de enfermagem e 

funções do enfermeiro previstas no Decreto-Lei n.° 71/2019, de 27 maio, o júri decidiu observar e aplicar o que consta 

daqueles Diplomas, tendo deliberado:..............................................................................................................................

Requisitos de candidatura obrigatórios:......................................................................................................................

1. Ser detentor do título de Enfermeiro de acordo com o estabelecido no artigo 12.° Decreto-Lei n.° 71/2019, de

27 maio................................................................................................................................................................
2. Possuir cédula profissional definitiva e válida.....................................................................................................

3. Possuir disponibilidade imediata para o exercício de funções e disponibilidade para a realização de trabalho

por turnos, fins de semana, feriados e trabalho noturno....................................................................................

Formalização das candidaturas:...................................................................................................................................

1. A apresentação da candidatura é efetuada de acordo com o artigo 21.°, da Portaria n.° 153/2020, de 23 de

junho, preferencial mente em suporte eletrónico, nos termos definidos no aviso de abertura e no prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público, que ocorrerá no primeiro dia útil 

seguinte à publicação em Diário da República do respetivo aviso (extrato)......................................................

2. Requerimento dirigido ao presidente do Conselho de Administração, através de preenchimento de formulário,

disponibilizado na página eletrónica do Hospital de Braga, E.P.E.....................................................................

Documentos obrigatórios a apresentar:.......................................................................................................................

1. Fotocópia da cédula profissional definitiva e válida............................................................................................

2. Curriculum Vitae elaborado em modelo europeu que proceda a uma descrição das atividades desenvolvidas e
que dão resposta aos parâmetros de avaliação estabelecidos. Os anexos comprovativos devem ser ordenados 

com a mesma sequência mencionada no Curriculum Vitae. O Curriculum Vitae e respetivos anexos tem que 
estar agregados num único documento e em formato PDF...............................................................................
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Nos termos do artigo 22.°, n.° 6, alínea a), da Portaria n.° 153/2020, de 23 de junho, serão excluídos do 

procedimento concursal os candidatos que não respeitem os requisitos anteriores, por se considerem 

imprescindíveis para a sua admissão ou avaliação. Ainda poderá ser exigido aos candidatos a apresentação 

de documentos comprovativos de factos referidos no curriculum vitae que possam relevar para a apreciação 

do seu mérito e que se encontrem deficientemente comprovados.....................................................................

Divulgação de resultados:..............................................................................................................................................

1. A lista de candidatos excluídos ao procedimento concursal, bem como a ordenação dos candidatos aprovados, 

serão divulgadas no sítio oficial do Hospital de Braga E.P.E..............................................................................

Método de seleção:..........................................................................................................................................................

1. Será aplicado uma Avaliação Curricular (AC) com pontuação de 0 a 20 valores. A Classificação Final (CF) será

igual ao resultado da avaliação curricular. O valor será apresentado até às centésimas..................................

2. Serão excluídos os candidatos que obtenham nota inferior a 9,50 valores.......................................................

3. A grelha de avaliação curricular elaborada e aprovada pelo júri é a seguinte:..................................................

AC=HA+EP+AF+GT+TPCR+ADI+POS

AVALIAÇÃO CURRICULAR (AC)

GRUPO DE PARÂMETROS EM AVALIAÇÃO PARÂMETROS EM AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
(valores)

Habilitações académicas ou profissionais 
(HA)

(máximo de 8 valores e não cumulativo)
(alínea f), n° 2o, art° 7o, Portaria n° 153/2020 de 23/6)

Detentor de licenciatura com avaliação final menor que 16 
valores. 6 valores

Detentor de licenciatura final maior ou igual a 16 valores. 8 valores

Experiência Profissional 
(EP)

(máximo de 3 valores e cumulativo)
(alínea a). n° 2o, art® 7°, Portaria n° 153/2020 de 23/6)

Tempo de exercício como enfermeiro. < 2 anos 1,5 valor 
>= 2 anos 2,5 valores

Avaliação de desempenho.

0 valor - sem 
avaliação ou avaliação 

negativa;
0.5 valor - Com 

avaliação, mesmo que 
em fase de 
suprimento"

Atividades Formativas 
(AF)

(máximo de 3 valores e cumulativo)
(alínea c) e d), n° 2°, art0 7o, Portaria n° 153/2020 de 

23/6)

Atividade como formador, nos últimos 5 anos, com duração 
superior a 60 minutos e fora do contexto académico.

0,5 valor por ação até 
ao max. de 1

Atividade como formando nos últimos 5 anos, com duração 
superior a 60 minutos e fora do contexto académico.

0,1 valor por ação até 
ao max. de 1

Detentor de pós-graduação ou mestrado. 1 valor

Participação em grupos de trabalho 
(GT)

(máximo de 1 valor)
(alínea b), n° 2o, art° 7o, Portaria n° 153/2020 de 23/6)

Participação em grupos de trabalho institucionais, no âmbito 
da qualidade, gestão ou sistemas de informação.

0,5 valor por grupo de 
trabalho até ao max. 

de 1

Trabalhos Publicados ou Comunicações 
Realizadas 

(TPCR)
(máximo de 2 valores e cumulativo)

(alínea e), n° 2o, art0 7o. Portaria n° 153/2020 de 23/6)

Trabalho científico publicado, no âmbito da enfermagem e 
fora do contexto académico.

1 valor por publicação 
até ao max. de 1

Comunicação livre ou póster apresentado, no âmbito da 
enfermagem e fora do contexto académico.

1 valor por 
comunicação ou 

póster até ao max. de
1
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Atividade Docente ou de Investigação 
(ADI)

(máximo de 1 valor e cumulativo)
(alínea i), n° 2o, art0 7o, Portaria n° 153/2020 de 23/6)

Realização de atividade docente no âmbito da enfermagem 
em estabelecimentos de ensino profissional ou superior. 0.5 valor

Supervisão clínica de estudantes de enfermagem. 0.5 valor

Participação em Órgãos Sociais 
(POS)

(máximo de 2 valor)
(alínea j), n° 2o, art0 7o, Portaria n° 153/2020 de 23/6)

Participação em órgãos de sociedades científicas ou 
associações profissionais ou sindicais.

1 valor por mandato 
até ao max. de 2

Critérios de desempate:..................................................................................................................................................

1. Em situações de igualdade de valoração após a classificação final, têm preferência na ordenação final,

sucessivamente, os candidatos que satisfaçam as alíneas previstas no n.° 2 do artigo 29.° da Portaria n.° 

153/2020, de 23 de junho....................................................................................................................................
2. Se subsistir a situação de igualdade de valoração é aplicado, nos termos do artigo 29.°, n.° 3, da Portaria n.°

153/2020, de 23 de junho, o seguinte critério: ter realizado o Estágio de Integração à Vida Profissional no 

Hospital de Braga, E.P.E.....................................................................................................................................

Por mais nada haver a tratar, o júri deliberou encerrar a reunião pelas catorze horas e trinta minutos e, para que conste, 

foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros..............................

(Pedro Nuno Pereira Rodrigues)

O Preside,

O Primeiro Vogal Efetiva
o

(António José da Silva Faria)

A Segunda Vogal Efetivo

Olgg fone
(Olga Patrícia Rodrigues Gonçalves)
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