AMPLIA

ORGANIZAÇÃO MULTINACIONAL FUNDADA EM PORTUGAL, EM 2015,
SOMOS ESPECIALISTAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
APLICADO À ÁREA DA SAÚDE. COM EXTENSA EXPERIÊNCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL. OPERAMOS COM CONSULTORES LOCAIS NO PAÍS DE
ORIGEM, ESPANHA E ITÁLIA.

TEMOS ESTABELECIDAS DIVERSAS PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM ORGANIZAÇÕES DE PRESTÍGIO, QUE NOS PERMITEM SEMPRE
SALVAGUARDAR O MELHOR INTERESSE DOS CANDIDATOS, APRESENTANDO PROPOSTAS DE TRABALHO DE MODO PERSONALIZADO E PROMOVENDO
UMA TRANSIÇÃO SEGURA PARA UM CONTEXTO PROFISSIONAL EM QUE ALCANÇARÁ VALORIZAÇÃO PESSOAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA.
O NOSSO COMPROMISSO É PROCURAR COMPREENDER AS MOTIVAÇÕES DA PESSOA, NO SENTIDO DE ACONSELHARMOS CADA UM SOBRE QUAL O
MELHOR PROJETO PARA O SEU PERFIL.
O NOSSO SERVIÇO DE CONSULTORIA É EXPERIENTE, PROFISSIONAL E GRATUITO PARA OS CANDIDATOS.

RECRUTAMENTO* PERSONALIZADO
DE ENFERMEIROS
PARA OS

EUA

RECRUTAMENTOS
BEM SUCEDIDOS
EM 11 PAÍSES
ESPALHADOS POR
3 CONTINENTES

Propostas para enfermeiros com experiência
igual ou superior a um ano, em hospitais públicos
e privados, maioritariamente no estado da Flórida
(com possibilidade de se criarem alternativas
noutros 34 estados).

*Em colaboração com o parceiro norte americano MedPro International - www.medprointernational.com. Esta empresa conta com uma vasta experiência
de 34 anos enquanto Healthcare Provider. O contrato será assinado diretamente com a mesma, que lhe proporcionará consultoria gratuita em todo o
processo de equivalência na Ordem dos Enfermeiros Americana, bem como na sua integração nos Estados Unidos da América.
Trata-se de uma das maiores empresas certiﬁcadas nos EUA na área da Saúde/Enfermagem, com presença em hospitais de prestígio em 35 Estados.
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PARA EXERCER A PROFISSÃO DE ENFERMEIRO NOS
. curso de Enfermagem concluído em Universidade da União Europeia ou com equivalência na União Europeia;
. nacionalidade europeia ou extracomunitária;
. experiência proﬁssional (em contexto hospitalar) igual ou superior a um ano;
. concluir com sucesso o exame IELTS*;
. passar no exame de conhecimentos de enfermagem do National Council Licensing Examination - Registered Nurse**
(NCLEX – RN).
O processo de equivalência do curso dura cerca de 18 Meses.

*O IELTS

CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NO EXAME IELTS: CONVERSATION 7.0 / LISTENING 6.5 / WRITING 6.5 / READING 6.5
O exame IELTS tem a validade de 2 anos. Se preferir realizar o processo de equivalência na ordem dos EUA, permanecendo em Portugal
ou noutro país onde esteja a trabalhar, poderá realizar o exame IELTS + o exame NCLEX nesse período de tempo. Mas, se tiver interesse,
antes dos 18 a 22 meses do processo de equivalência nos EUA, trabalhar no Reino Unido o exame IELTS tem a duração de 24 meses
(2 anos). Poderá ser uma boa estratégia trabalhar no Reino Unido antes de transitar para os EUA, pois irá trabalhar num hospital de
prestígio e melhorar o seu nível de inglês, enquanto decorre o registo/equivalência na ordem dos Enfermeiros dos EUA.

**O NCLEX-RN

Para além dos IELTS, também tem de ser aprovado no exame de conhecimentos de enfermagem National Council Licensing
Examination - Registered Nurse (NCLEX – RN). Em Portugal não existe uma cidade onde possa realizar o exame - o local mais próximo
onde o poderá efetuar é em Londres (UK). Adicionalmente, a MedPro International proporciona, gratuitamente, um curso online de
preparação para o NCLEX, de modo ao candidato poder ser bem sucedido no mesmo.

CONDIÇÕES SALARIAIS PONTOS PRINCIPAIS
. Contrato de trabalho ”efetivo” - a entidade patronal providenciará o “Green Card” (validade de 10 anos).
. Salário ilíquido anual igual ou superior a $56.000 USD, em função da experiência proﬁssional.
. Salário líquido mensal igual ou superior a $3700 USD (considerando um horário semanal de 36 a 40 horas).
. Horas extra pagas a $45 USD por hora.
. Direito a gozo de férias pagas (5 semanas por ano).
. “Relocation package” num valor que poderá atingir os $11.000 USD.
. Acompanhamento e programa de integração nos Estados Unidos da América.
A MedPro paga o curso de formação online de preparação para o Exame IELTS + o próprio Exame IELTS, assim como o curso de
preparação online para o Certiﬁcado NCLEX + o exame em Londres. Este parceiro Amplia pagará ainda o valor da viagem de ida e volta de
Londres e o hotel (em Londres) para realização do Exame NCLEX;
Suporte no alojamento e mudança com a família e suporte com todas as questões relativas ao seguro de saúde.
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Reunião inicial (presencial ou Skype) personalizada com consultores da Amplia. Apresentação da proposta de trabalho, salientando
os pontos principais da mesma e planeamento das etapas seguintes.
Entrevista com MedPro: explicação detalhada da proposta de trabalho, bem como as fases do processo de equivalência do curso
de Enfermagem. Acompanhamento MedPro e Amplia durante este processo de 18 até 22 meses.
Equivalência na Ordem dos Enfermeiros dos EUA; preparação e exame IELTS; preparação e exame NCLEX; obtenção do Green Card
(com o apoio da futura entidade empregadora).
Plano de acolhimento e Integração nos Estados Unidos da América. Formação Inicial, auxílio em questões administrativas
relativas à integração no país (alojamento, seguro de saúde, etc.).

INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO
A MedPro International assegurará a sua chegada aos EUA, aplicando a sua metodologia de formação inicial.
O alojamento é gratuito e recebe o salário como se estivesse a trabalhar.
No campus da MedPro poderá contar com os “Clinical Educators”, que irão formar o enfermeiro sobre todos os aspetos relacionados com a Enfermagem
nos Estados Unidos. A MedPro proporciona a possibilidade de fazer um contrato inicial de 30 meses, trabalhando sempre num só hospital
(ideal para quem muda com a família)...
...ou os chamados “Short Assignments”, modalidade na qual terá a possibilidade de trabalhar 6 a 8 meses em diferentes hospitais, localizados um pouco
por todo o país.

ESTA É UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE MELHORAR O SEU CURRÍCULO E TER UMA
EXPERIÊNCIA DE VIDA INOLVIDÁVEL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.

CONTACTOS
nursing@amplia.pt ou nursing@ampliatalents.com
+351 919 549 852 ou +351 910 745 021
___________________________________________________________________
CONHEÇA-NOS MELHOR EM

www.ampliatalents.com
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