
ATA NÚMERO UM 

Ao dia dois do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu o júri nomeado 
pelo conselho de administração em onze de maio de dois mil e vinte e dois, 
para abertura do procedimento concursal de acesso à categoria de Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saude Mental e Psiquiatrica. ---------------------- 

  O Júri é constituído por: 

Presidente — António Manuel Pereira Tiago, Enfermeiro Gestor do Centro 
Hospitalar de Leiria, EPE;   

1º Vogal Efetivo - Fernando Mendes Parreira, Enfermeiro Especialista em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica do Centro Hospitalar de Leiria, 

EPE, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; ---------------- 

22 Vogal Efetivo - Tânia Catarina Gomes Cruz, Enfermeira Especialista em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica do Centro Hospitalar de Leiria, 

EPE, -- 

12 Vogal Suplente- Sandra Maria Bregieira dos Santos, Enfermeira Especialista 
em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica do Centro Hospitalar de Leiria, 
EPE; == 

2º Vogal Suplente- Ana Paula Pereira Dias, Enfermeira Especialista em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica do Centro Hospitalar de Leiria, 
EPE. ---- 

O júri decidiu que a elaboração dos critérios de avaliação dos candidatos a este 
procedimento concursal deverá ser feita por todos os elementos do júri efetivos 

e suplentes, para que todos se identifiquem com a grelha definida e possam 
participar nas atividades do concurso nas situações previstas na lei e no caso 

de elevado número de candidatos. 

  

  

  

  

O juri reuniu com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------- 

Definição dos critérios a que irá obedecer a apreciação, ponderação e 
valorização dos fatores curriculares, definição de critérios de desempate e 
elaboração da grelha de avaliagao curricular. --------------------------------------------- 

Requisitos de candidatura obrigatorios: ------------------------------------------------ 

Ser detentor do título de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica de acordo com o estabelecido no artigo 12. º do decreto- 
lei 71/2019 de 27 de Maio.   

Possuir cédula profissional definitiva e valida. --------------------------------------------- 

Possuir relação jurídica de emprego titulada por contrato de trabalho em 
funções públicas ou por contrato individual de trabalho, ao abrigo do código de 
trabalho. none ==  



  Formalização da candidatura: 

Apresentação da candidatura de acordo com o artigo 21. º da portaria n.º 
153/2020 de 23 de Junho, em suporte eletrónico, no prazo de quinze dias úteis 
de acordo com o aviso do concurso. 

Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, através do 
preenchimento do formulário, disponibilizado na página eletrónica do Centro 

Hospitalar de Leiria, EPE. 

  

  

  Documentos obrigatórios a anexar: 

Fotocópia da cédula profissional definitiva e valida. ------------------------------------- 

Documento comprovativo da relação jurídica de emprego detida, tempo de 
serviço na categoria de enfermeiro, tempo de exercício nas funções da área do 
posto de trabalho a ocupar e menção qualitativa da avaliação de desempenho 
no biénio 2019-2020. emma -- 

Curriculum Vitae, devidamente datado e assinado, elaborado no modelo 
Europeu, com descrição das atividades desenvolvidas que dão resposta aos 
parâmetros estabelecidos, com referência e apresentação dos anexos que 

comprovam as mesmas. 

Certificado de habilitação académica e profissional, sendo o caso, ou de outro 
documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito, designadamente no 
caso de grau académico obtido no estrangeiro. ------------------------------------------ 

  

  

Pode ser exigida 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. 

Nos termos do artigo 22.º da portaria n.º 153/2020 de 23 de Junho, serão 
excluídos as candidaturas que não respeitarem os requisitos anteriores. --------- 

  Divulgação dos resultados: 

A lista de candidatos admitidos e excluídos no procedimento concursal, bem 
como as listas de ordenação dos candidatos aprovados serão divulgadas no 

sitio oficial do Centro Hospitalar de Leiria, EPE. ------------------------------------------ 

  Método de seleção: 

Nos termos do n.º 1 e n. º2 do artigo 6.º da Portaria nº 153/2020 de 23 de 
Junho, o método de seleção utilizado no presente procedimento concursal é a 
avaliação curricular. 

As atividades descritas no Curriculum Vitae devem estar devidamente 
documentadas. 

  

  

Serão apenas considerados os documentos comprovativos de ações de 
formação e atividades desenvolvidas cujas declarações estejam datadas e 
assinadas de forma clara por entidade idónea ou Orgão de Administração. ------



Jv a, 
Certificados de formação cujo número de horas seja omisso, não serão 
considerados.   

Não será valorizada a formação realizada em contexto do percurso de 
formação académica. _ 
  

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 

9,5 ValOres, -------------------------------- nnn naan nnn nena nnn nn nnn nnn nn neem nn nnnnnnenmnnnmnnnmnnnnns 
  

Da avaliação curricular fazem parte os critérios definidos no artigo 7.ºda 
Portaria 153/2020 de 23 de Junho, com os parâmetros definidos nas alíneas a), 
b), c), d), e), 1), 9), h)i) e j) do n.º 2 do artigo 7.º, com as valorações definidas 
no n.º 3 do mesmo, para a categoria de enfermeiro especialista. -------------------- 

A avaliação curricular será pontuada numa escala de O a 20 valores, com 
valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através do somatório 
das classificações dos parâmetros a avaliar expressa da seguinte forma: -------- 

AC=EP+PGT+AFF+AFM+TPC+CEE+ECE+RPM+ADI+POS------------------------- 

  

Tempo de serviço [ 4-6 Anos [1,00 

como enfermeiro >6 Anos | 2,00 
Exercicio Profissional na area | 

do posto de trabalho a ocupar, | Tempo de exercicio | 

tendo em a conta a a exercer funções 0,50 por Ano 3,00 
EP competência técnico- na área do posto de 6 

profissional, o tempo de trabalho a ocupar 
serviço e a avaliação do 

desempenho Avaliação de Adequado 0,50 

desempenho no Relevante 1,00 
biénio 2019-2020 
  

Participação em grupos de 

trabalho institucionais/elos de 
ligação, no âmbito da 

qualidade dos cuidados de 

PGT | enfermagem: gestão de risco, 
sistemas de informação em 
enfermagem, comissões de 
controlo de infeção, padrões 

| de qualidade dos cuidados de 
enfermagem | 

1 valor cada 

máximo 2 

  

Atividades formativas | 
frequentadas- Certificada por | Até 50 Horas 0,50 

entidade formativa acreditada, 1 
AFF realizada fora do âmbito >50 Horas 1,00 

académico e adquirida desde 

1 janeiro de 2017 
      

Atividades formativas 
ministradas -Certificada por Até 2 Formações 0,50 

AFM | entidade formativa acreditada, 1 

realizada fora do âmbito | | 
académico desde 1 de janeiro . 

de 2017 >2 Formações 1,00           
  

  

2 

a 

a



  

    

  

  

  

              

    

Trabalhos publicados ou | 
comunicados, realizados fora | 

do âmbito académico e com 0,5 por trabalho 2 

TPC | interesse científico na área da | Máximo 2 

Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiátrica desde 1 de 

janeiro de 2017 . | 
10a12 1,20 
13 1,30 
14 1,40 | 

Classificagao final obtida no 15 1,50 

CEE | Curso de Especialização em 16 1,60 | 2 
Enfermagem de Satide Mental 17 1,70 

| e Psiquiátrica 18 1,80 
[19 1,90 

| 20 2,00 
Funções de 

substituição de 
| chefia/coordenação | 0,50 

| de serviço na sua | 
ausência ou 

ECE | Experiência em coordenação impedimentos 1 

de equipas 

Experiência de 
coordenação de | 0,50 

equipas de 
o enfermagem/turnos 

Responsável de projetos de | 
melhoria contínua da 1 Valor Cada 

RPM qualidade dos cuidados na Máximo 2 2 

área da Enfermagem de 

Saúde Mental e Psiquiátrica 
Atividades docentes e/ou de 

| ADI investigação relacionadas Tutoria de alunos | 0,50 
com a respetiva área de 1 

exercício profissional (desde 1 Docência 0,50 
L de janeiro 2017) 

Participação em órgãos 

sociais de sociedades 1 ponto por 

Pos científicas, de associações participação 2 
profissionais ou de 

L | associações sindicais. | | | = 

Verificando-se a necessidade de desempate na ordenação final dos 

candidatos, são aplicados os critérios preconizados no artigo 29.º da portaria 

n.º 153/2020 de 23 de Junho.   

Se subsistir a situação de igualdade de valoração é aplicado o seguinte critério: 

1. Tempo de serviço efetivo a exercer funções na área da especialidade no 

Centro Hospitalar de Leiria, EPE. 

Casos omissos: 

  

  

Em situações não previstas na presente ata o júri decidirá no respeito pelos 

princípios e pela legislação em vigor.  



Por nada mais haver a deliberar, o Presidente do júri deu por encerrada a 

reunião da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai 

ser assinada por todos os elementos do júri.   
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Ana Paula Pereira Dias 

Enfermeira Especialista em Enfermagem de Satide Mental e Psiquiatrica


