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 O

UK

RECRUTAMENTOS
BEM SUCEDIDOS
EM 11 PAÍSES
ESPALHADOS POR
3 CONTINENTES

Propostas de trabalho em hospitais
públicos (NHS) e privados, em diversas cidades
britânicas (como Londres, Liverpool, Leeds, entre
outras). Para enfermeiros recém-licenciados
ou com experiência.
*Em resposta à evidente necessidade de integração de novos enfermeiros no Reino Unido, quer em hospitais (públicos e privados) como em
nursing homes (lares). A Amplia integra enfermeiros apenas em hospitais de prestígio. O nosso conceito é encontrar um destino de acordo com a sua
preferência por cidade e área de intervenção.
Se ainda não tiver a equivalência do curso no Nurses and Midwifery Council (NMC), incentivamos que faça primeiro o exame linguístico IELTS ou OET.
Com um destes exames - OET (grade B) ou o IELTS (score 7.0) - realizado com êxito, conseguiremos assegurar uma série de propostas de trabalho em
hospitais nas cidades da sua preferência.
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NURSES AND MIDWIFERY COUNCIL (NMC)
PASSO 1: REQUERER O FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Para se registar como Enfermeiro Generalista, escolha a classiﬁcação Adult Nurse (RN1) - quando preencher o formulário de candidatura online, o NMC irá
enviar-lhe por correio o formulário de candidatura completo, que deve preencher e devolver juntamente com os restantes documentos pedidos.
PASSO 2: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Enquanto aguarda a chegada do formulário, pode começar a reunir os documentos necessários:
. Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou passaporte;
. certiﬁcado de casamento/união de facto (se aplicável);
. carta emitida pela Ordem dos Enfermeiros que certiﬁque o seu registo atual e que não tem qualquer processo pendente ou acusação por má prática - este
certiﬁcado terá que ser emitido a propósito do registo no NMC, portanto terá que ter data inferior a seis meses;
. Registo Criminal do seu país, tirado há não mais de 6 meses antes da data de receção pelo NMC;
. diploma ou certiﬁcado de curso.
PASSO 3: EFETUAR O EXAME IELTS OU O OET
Requer-se aos enfermeiros para se registarem no NMC que saibam comunicar de forma proﬁciente em inglês – isto pressupõe saber falar, ler, escrever e
escutar na língua. Uma das formas mais comummente utilizadas para comprovar a proﬁciência da língua inglesa é o exame IELTS, sendo sempre exigida
uma classiﬁcação de - pelo menos! - 7.0 em cada um dos módulos comunicação oral, leitura e escuta, bem como 6.5 na escrita. Assim sendo, enquanto
requer no site do NMC o envio do “package” para fazer o seu registo, em simultâneo deve-se focar na aprovação do Exame IELTS.
SÓ COM O EXAME IELTS OU O OCCUPATIONAL ENGLISH TEST CONCLUÍDOS COM ÊXITO É QUE CONSEGUIRÁ EXERCER COMO ENFERMEIRO REGISTADO.
Recomendamos que faça primeiro a simulação do exame IELTS no seguinte link para tomar uma decisão consicente e acertada:
https://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
Deve dirigir-se a uma escola de línguas (idealmente ao British Council), informar quais os seus objetivos, fazer a preparação e o exame IELTS. Enviamos, em
anexo, o documento “Amplia Health OET” com uma descrição do exame Occupational English Test (OET).

CANDIDATURAS
SE TIVER UM NÍVEL C1 DE INGLÊS – TENTAR UM NHS TRUST HOSPITAL
Se tiver um bom nível de inglês - pelo menos C1 (segundo o quadro de referência europeu) -, poderemos tentar integrá-lo diretamente para num hospital
do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).
Antes de fazer o exame IELTS aconselhamos o enfermeiro a fazer um teste de conhecimentos de inglês - um “placement test” -, para compreendermos de
modo realista se conseguirá passar no exame IELTS. O Exame IELTS ou o OET (Occupational English Test) é um requisito obrigatório da língua inglesa.
Se neste “placement test” obtiver um nível C1 e for evidente que comunica bem em inglês, incentivamos que opte pela realização do exame IELTS ou
do OET (este último mais direcionado para a área da Saúde). Se tiver sido aprovado/a no exame IELTS ou OET poderá iniciar como Healthcare Assistant
em simultâneo com o processo de registo ou aguardar que o processo esteja completamente terminado para desempenhar funções, desde o início,
como Enfermeiro Generalista Registado (Registered Staff Nurse).
Com o exame concluído, os Hospitais pagam o relocation package que cobre os custos do exame; se não passar no exame, os nossos parceiros locais
proporcionam formação gratuita para que possa ter sucesso numa próxima tentativa.

FASES DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO
1.

Reunião personalizada com consultores da Amplia. Apresentação da proposta de trabalho, salientando os pontos
principais da mesma e planeamento das etapas seguintes.

2.

Registo no NMC (Nursing and Midwifery Council). Prestaremos apoio no processo de registo gratuitamente. O processo
de registo dura, aproximadamente, 4 a 6 meses.

3.

No fim do registo completo no NMC - ou após realização do IELTS -, o nosso parceiro local no Reino Unido organizará
as entrevistas com os hospitais. A escolha do hospital será sua. Se preferir, pode começar imediatamente a exercer
funções de healthcare assistant no hospital/nursing home ao mesmo tempo que se regista no NMC.

4.

Assinatura do contrato previamente a partir para o Reino Unido. Acolhimento no Reino Unido e plano de integração.

SALÁRIOS

Tabela salarial* do Sistema Nacional de Saúde (NHS):

www.nhsemployers.org/your-workforce/pay-and-reward/agenda-for-change/pay-scales/annual
*Encontrará a tabela salarial abaixo.

. Um enfermeiro registado aufere um salário no “point” inicial do Band 5.
. Contrato de trabalho full-time permanent (estabilidade proﬁssional);
. Direito a gozo de férias (média de 27 dias por ano);
. Viagens pagas para o Reino Unido;
. Suporte no alojamento;
. Demais benefícios sociais enquanto colaborador do serviço nacional de saúde inglês (National Health Service) ou de hospitais privados.

BAND 5

< 1 year
1 - 2 years
2 - 3 years
3 - 4 years
4 - 5 years
5 - 6 years
6 - 7 years
7+ years

£24.907
£24.907
£26.970
£26.970
£27.416
£27.416
£30.615
£30.615

BAND 6

< 1 year
1 - 2 years
2 - 3 years
3 - 4 years
4 - 5 years
5 - 6 years
6 - 7 years
7 - 8 years
8+ years

£31.365
£31.365
£33.176
£33.176
£33.176
£33.779
£33.779
£37.890
£37.890

Fonte: Royal College of Nursing

HOSPITAIS PRIVADOS:

CONSEGUIMOS INTEGRAR ENFERMEIROS COM MAIS EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - E JÁ COM A EQUIVALÊNCIA DO CURSO EFETUADA E NMC PIN
NUMBER - EM HOSPITAIS PRIVADOS DE PRESTÍGIO, COM SALÁRIOS IGUAIS OU SUPERIORES A £38.000/ANO.
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- País com necessidade evidente de contratação de Enfermeiros.
- Possibilidade de integração em hospitais e nursing homes de prestígio nas principais cidades britânicas.
- Assegurada a progressão proﬁssional.
- Condições salariais atrativas.
- Acompanhamento local do nosso parceiro no Reino Unido (procura de alojamento, etc.).

AO CONFIAR A SUA CANDIDATURA À AMPLIA...

...a sua integração é gerida diretamente pela nossa incansável equipa, em parceria com organizações do país onde irá trabalhar. Temos
estabelecidas parcerias com organizações de prestígio na área da Saúde, especialistas na integração de enfermeiros para hospitais e
clínicas privadas de referência. Integrará então equipas de hospitais reputados, com forte possibilidade de progressão na carreira e onde
a curto prazo exercerá funções de enfermeiro(a). Providenciamos também suporte na preparação e realização do exame IELTS, tal como
apoio no processo de registo no Nurses and Midwifery Council (a ordem dos enfermeiros no UK).
O NOSSO RECRUTAMENTO É PERSONALIZADO, PELO QUE SE JÁ TIVER CONCLUÍDO O EXAME IELTS OU OET, CONSEGUIREMOS
PROCURAR UM HOSPITAL NA CIDADE ONDE PRETENDE TRABALHAR E EVOLUIR PROFISSIONALMENTE.

CONTACTOS
+351 919 549 852 ou +351 966 238 618
nursing@amplia.pt
_________________________
CONHEÇA-NOS MELHOR EM

www.ampliatalents.com
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