EDITAL
CONCURSO INTERNO DOCUMENTAL DE RECRUTAMENTO PARA A CATEGORIA DE PROFESSOR
COORDENADOR NAS ÁREAS DISCIPLINARES DE ENFERMAGEM E GESTÃO EM SAÚDE

Torna-se público que por despacho de dez de janeiro de 2022, encontra-se aberto um concurso interno documental
de recrutamento para cinco postos de trabalho para a categoria de Professor Coordenador, na área disciplinar de
Enfermagem/Gestão em Saúde, para desempenho de funções na Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das
Misericórdias, a partir do dia 1 de outubro de 2022.

CARATERIZAÇÃO DA OFERTA
1. Carreira: docente do ensino superior politécnico
2. Categoria: professor coordenador
3. Caraterização do posto de trabalho: as funções descritas nos artigos 2.º-A, e 3.º n.º 5 do Estatuto da Carreira
do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico

REQUISITOS DE ADMISSÃO
1.

Titular do grau de doutor ou especialista de reconhecido mérito (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 206/2009, de
31 de agosto)

2.

Especialização numa área de Enfermagem de acordo com as especialidades reconhecidas pela Ordem dos
Enfermeiros/Especialização em Gestão em Saúde

3.

Nacionalidade portuguesa

4.

Domínio da língua inglesa escrita e falada

5.

Investigação na área disciplinar da especialização

6.

Experiência docente há mais de cinco anos

DOCUMENTOS DE SUPORTE DE CANDIDATURA
1.

Curriculum Vitae completo (enviado em formato digital, bem como dois trabalhos considerados mais
representativos da atividade desenvolvida na área disciplinar para que o concurso é aberto);

2.

Certificados de habilitações;

Os interessados deverão enviar a candidatura por e-mail para: rhumanos@grupoceu.pt

AVALIAÇÃO DA CANDIDATURA
O processo de avaliação é feito através da análise de três dimensões:
A – Técnico-Científica: 40%
B – Pedagógica: 40%
C – Organizacional: 20%
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DIMENSÃO

PONDERAÇÃO

ÁREA

CRITÉRIOS/ATIVIDADES
Licenciatura
Pós-graduação/ Especialidade em Enfermagem

Formação
académica/
profissional

Mestrado
Título de Especialista
Doutoramento
Agregação
Apresentação de comunicação (evento nacional)
Apresentação de comunicação (evento internacional)
Publicação em atas de evento científico (nacional)
Publicação em atas de evento científico (internacional)
Publicação de artigo em revista científica indexada

Resultados de
atividade de
investigação

Publicação de artigo em revista científica não indexada
Autor de capítulo em obra nacional ou relatório científico para
instituição nacional
Autor de capítulo em obra internacional ou relatório científico para
instituição internacional

TécnicoCientífica

40%

Editor ou coeditor de obra multi-autor
Autor ou coautor de obra completa ou tradução de livros
Orientação ou coorientação de trabalho final de licenciatura
Orientação ou coorientação de dissertações de mestrado/ póslicenciatura ou trabalho equivalente concluídas
Orientação ou coorientação de teses de doutoramento concluídas
Júri de dissertação de mestrado/ pós-licenciatura (arguente)

Orientação e
arbitragem (júri)
de trabalhos e
projetos de
investigação;
desenvolvimento
de projetos de
investigação,
comissões e
prémios

Júri de tese de doutoramento (arguente)
Júri de atribuição de título de especialista em concursos de pessoal
docente politécnico
Membro de unidade de investigação
Responsável de projeto de investigação
Membro de projeto de investigação
Revisor de artigo de revista científica
Membro de comissões científicas de congressos/ seminários
Membro de órgão social de sociedades científicas ou comissões
científicas de revistas
Prémio ou distinção nacional ou internacional
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DIMENSÃO

PONDERAÇÃO

ÁREA

CRITÉRIOS/ATIVIDADES
Experiência profissional no ensino superior politécnico e universitário

Experiência de
docência

Coordenador de semestre/ ano/ curso
Responsável por unidades curriculares
Número médio anual de horas letivas efetivas de contacto por semana

Trabalho
docente

Número médio anual de horas de orientação e acompanhamento de
estudantes em prática clínica por semana
Número médio anual de horas de orientação e acompanhamento de
estudantes em prática clínica, do programa ERASMUS ou outros
Participação na elaboração de programas de unidades curriculares
Número de unidades curriculares lecionadas com conteúdo diferente

Pedagógica

40%

Elaboração de
material
didático

Elaboração de apontamentos, manual de práticas de laboratório ou
outro material didático

Atualização
pedagógica

Formações para atualização pedagógica ou profissional relevante para
as atividades de docência

Materiais de apoio com divulgação digital no site da ESESFM

Coordenação de grupos ou comissões académicas para avaliação
institucional, provas públicas, criação de cursos, entre outros, com
apresentação de relatórios

Participações
em atividades
académicas

Participação em grupos ou comissões académicas para avaliação
institucional, provas públicas, criação de cursos, entre outros, com
apresentação de relatórios
Lecionação de cursos de atualização pedagógica, científica ou técnica
Membro da comissão de organizadora de conferências, seminários,
jornadas, exposições ou ações formativas locais
Moderação de mesas, painéis e workshops

Prestação de
serviços ao
exterior

Responsável ou corresponsável por equipa de trabalho e prestação de
serviços ao exterior, intervenção comunitária ou cooperação, estudos,
projetos ou pareceres
Membro de equipa de trabalho e prestação de serviços ao exterior,
intervenção comunitária ou cooperação, estudos, projetos ou pareceres
Presidente de órgão de gestão ou colegial
Vice-Presidente de órgão colegial
Secretário de órgão colegial

Organizacional

20%

Participação em
órgãos colegiais
e
responsabilidade
académica

Membro de órgão de gestão ou colegial
Participação em júris de seleção de candidatos a cursos de pósgraduação e pós-licenciatura
Participação em júris de seleção / seriação de candidatos a regimes e
concursos especiais
Participação na comissão de creditação
Participação em programas de mobilidade ERASMUS
Participação em equipas de trabalho institucionais

Compromisso
com a missão
institucional

Participação do docente em eventos institucionais que reforçam o
sentido de pertença e de missão
Participação em grupo de voluntariado ou cultural organizado pela
ESESFM
Participação em ações de divulgação e promoção institucional

Eventualmente, numa segunda fase, os candidatos poderão vir a ser convocados para entrevista.
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PRAZO DE CANDIDATURA
De 14 de fevereiro a 1 de abril de 2022

JÚRI
O júri é composto pelos seguintes elementos:
- Joaquín Texeira Quirós – Universidade Autónoma de Lisboa – Grupo CEU
- José Carlos Rodrigues Gomes - Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Leiria
- Maria João Sousa Fernandes - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches - Instituto Politécnico da Lusofonia
- Sandra Maria de Oliveira Marques Gonçalves Queiroz - Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das
Misericórdias – Grupo CEU
- Sérgio Joaquim Deodato Fernandes - Instituto de Ciências da Saúde - Universidade Católica Portuguesa

RESULTADOS
O resultado do concurso com a seriação dos candidatos será publicado no site da Escola Superior de Enfermagem S.
Francisco das Misericórdias, no dia 22 de abril de 2022.
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