ANEXO I
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
1. Curriculum académico
1.1 - Classificação atribuída na certidão do curso de licenciatura em enfermagem
- Até 13 valores - 5 pontos
- 14 15 valores 10 pontos
- 16 17 valores - 15 pontos
- 25 pontos
1.2 - Cursos de pós-graduação e/ou outra formação
- Total de formação realizada: 10-15 ECTS - 5 pontos
- Total de formação realizada: 16-30 ECTS - 15 pontos
- Total de formação realizada: 31-59 ECTS - 20 pontos
- 25 pontos
Nota: Só serão considerados diplomas de pós-graduação e/ou outra formação emitidos por Instituições
de Ensino Superior. Nas atividades contabilizadas em horas e realizadas antes de 31 de dezembro de
2007, considera-se que 27 horas correspondem a 1 ECTS.
2. Curriculum profissional
2.1 - Tempo de exercício profissional (anos completos de serviço)
- De 2 a 5 anos - 5 pontos
- 6 a 10 anos - 15 pontos
- 25 pontos
Notas: O tempo de exercício profissional será contabilizado tendo por base o documento emitido pela
entidade patronal que mencione de forma clara, o número de anos de exercício profissional e o período a
que se reporta a contagem do número de anos. Não será contabilizado o tempo de serviço exercido em
acumulação de funções.
3. Curriculum científico
3.1 - Trabalhos publicados em livro ou em revistas científicas, pósteres e comunicações orais
(últimos 5 anos)
- 1 3 trabalhos publicados - 5 pontos
- 4 5 trabalhos publicados - 15 pontos
- 25 pontos
Nota: Quando um trabalho for publicado em várias revistas e/ou eventos, será contabilizado como um
único trabalho. A certificação dos trabalhos publicados poderá ser realizada pela Comissão Científica da
Instituição responsável pela sua publicação, ou através da apresentação do artigo publicado, com
indicação da referência da publicação número e data da publicação, título do artigo e nome do autor.
Os trabalhos publicados em livro devem ser referenciados incluindo, obrigatoriamente o nome do
autor/autores, a editora, a edição e a data de publicação e ISBN. Será considerado curriculum científico
relevante os trabalhos apresentados na área específica do curso de mestrado, duplicando o número de
pontos a atribuir ao candidato no item 3.1.
4. Critérios de desempate
1º Critério: Maior classificação no item curriculum científico;
2º Critério: Apresentação do grau de mestre ou doutor;
3º Critério: Maior classificação no curso de licenciatura;
4º Critério: Relevância da pós-graduação e/ou outra formação para a área específica do curso de
mestrado.
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