2º Ciclo de Estudos em Saúde Pública
Critérios e subcritérios de seleção e seriação dos candidatos

1- Os candidatos são selecionados pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos, tendo em
consideração os seguintes critérios:
a) Currículos Académico, Científico e Profissional do candidato;
b) Resultado de entrevista e/ou prova académica de seleção, destinadas a avaliar a
preparação dos candidatos em áreas científicas de base e os seus objetivos.

2 - No que respeita à classificação final (CF) dos candidatos deverá ser considerada a seguinte
fórmula CF=(AC+E)/2, sendo (AC) a avaliação curricular e (E) a entrevista e/ou prova
académica.
2.1 -No que respeita à avaliação curricular (AC) será considerada a média ponderada de quatro
itens, a saber:

a)

média de licenciatura ou mestrado integrado;

Média de licenciatura ou mestrado
integrado

3

>17

2

16-17

1

14-15

0

<14

O fator de ponderação para este item será 1,5 (considerar o produto da classificação por 1,5).

b)

curriculum científico;

Publicações
3

2
1
0

Publicações em revistas internacionais
indexadas como 1º ou último autor
Publicações em revistas internacionais
indexadas como co-autor (que não 1º ou
último)
Publicações em revistas portuguesas
Sem publicações

O fator de ponderação para este item será 2 (considerar o produto da classificação por 2).

Comunicações 3

Comunicações em congressos internacionais

2
1
0

como 1º autor
Comunicações em congressos nacionais como
1º autor
Comunicações em congressos nacionais ou
internacionais como co-autor (que não o 1º)
Sem comunicações

O fator de ponderação para este item será 1 (considerar o produto da classificação por 1).

c)

curriculum profissional.

Cv
profissional 3
2
1
0

Experiência profissional na área da saúde
Experiência profissional em outra área que
não a da saúde
Bolseiro de investigação
Sem experiência profissional

O fator de ponderação para este item será 1,5 (considerar o produto da classificação por 1,5).
d)

Frequência do Curso de Especialização em Saúde Pública do Internato Médico.

Frequência do Curso
Especialização em SP
Internato Médico

de
do
1
0

Frequenta o curso
Não frequenta o curso

O fator de ponderação para este item será 2 (considerar o produto da classificação por 2).

2.2 - Prova Académica de Seleção e/ou Entrevista
2.2.1 - A prova académica consiste num exame escrito para avaliação de conhecimentos
prévios, sendo classificada numa escala de 0 a 20.
2.2.2 - Em caso de entrevista a classificação a atribuir resultará da média aritmética das
classificações atribuídas por cada membro do júri, tendo em conta as qualidades e aptidões
reveladas pelos candidatos no decurso da entrevista, aferidas pelos seguintes itens:
a) conhecimentos profissionais
b) atitude profissional;
c) contacto e comunicação;
d) domínio da língua inglesa.

Cada elemento do júri pontuará cada um destes quatro itens com 4 (quatro), 3 (três), 2 (dois)
ou 1 (um) valores, conforme na apreciação feita durante a entrevista considere o perfil do
candidato “muito favorável”, “favorável”, “favorável com reservas” ou “desfavorável”,
respetivamente.
A classificação global da entrevista será obtida multiplicando a pontuação atribuída a cada um
destes quatro itens por 2; 1,5; 1; 0,5, respetivamente.
2.2.3. Caso os candidatos sejam avaliados por Prova Académica de Seleção e Entrevista, para o
cálculo da classificação final será considerada a média aritmética das respetivas classificações.

