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I – ÂMBITO 

 Aplicável à atividade de agendar e corresponder à solicitação de uma consulta psicológica do GAEIVA, pelos 

estudantes da ESEP. 

 Aplicável ao agendamento e divulgação, aos estudantes finalistas e diplomados da ESEP, das ofertas de emprego 

e outros serviços afins prestados pelas organizações especializadas na colocação de enfermeiros no mercado de 

trabalho. 

 Aplicável à organização das formações extracurriculares, designadas por workshops GAEIVA. 

II – OBJETIVOS 

 Garantir o acesso do serviço de consultas psicológicas a todos os estudantes que manifestem o seu interesse. 

 Descrever a sequência dos passos a adotar desde o pedido formal de agendamento e divulgação das organizações 

especializadas na colocação de enfermeiros no mercado de trabalho até à sua realização e avaliação. 

 Proporcionar a divulgação das ofertas de emprego que a ESEP venha a ter conhecimento e cujo serviço seja 

solicitado. 

 Assegurar a prestação de um serviço na área de formação extracurricular (workshops e formações GAIEVA) aos 

clientes da ESEP. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Empresas de colocação – organizações formalmente constituídas que têm como atividade principal a colocação 

no mercado de trabalho, nacional e/ou internacional, profissionais licenciados, numa área de trabalho especifica.  

 Empregabilidade – atividade que pretende promover a aquisição de emprego por parte de estudantes finalistas e 

diplomados da ESEP. 

 Workshops – Formações extracurriculares de curta – duração que contemplam um tema sobre determinada área 

do conhecimento.  

 Consulta psicológica – serviço especializado, da área da psicologia clínica, que visa proporcionar um apoio e 

acompanhamento personalizado e individual, podendo ser abordadas diferentes problemáticas. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Os pedidos de agendamento e divulgação das ofertas de emprego e outros serviços afins são realizados, pelos 

interessados, via e-mail, diretamente para o serviço GAEIVA, apoio.estudante@esenf.pt ou para o endereço de e-

mail: esep@esenf.pt. 

 Os requerentes deverão ser informados, na resposta ao seu pedido, que a ESEP tem como princípio anuir 

positivamente a todos os pedidos deste carácter, com as seguintes condições e prestando o seguinte serviço: 

Condições: 

o desde que tenha disponível, no agendamento solicitado, sala e os recursos materiais e audiovisuais que 

possam ser pedidos pelos requerentes; 

o não garante a adesão e participação dos seus clientes e/ou potenciais interessados aos eventos, nem procede 

a qualquer forma de inscrição aos mesmos. 
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Serviço a prestar: 

o compromete-se a assegurar divulgação do evento a todos os seus clientes e ex-clientes diplomados, através 

de informação para o e-mail de estudante ESEP. 

 A divulgação, no site ESEP e para o e-mail dos destinatários, será realizada mediante pedido expresso via e-mail, 

ao GDIAP e ao CIT, respetivamente. 

 Os critérios de seleção dos workshops GAIEVA (que deverão constar do folheto de divulgação) são: 

o ordem de chegadas das inscrições. 

 Os critérios de preferência dos workshops de empregabilidade (que deverão constar do folheto de divulgação) são 

aplicados apenas às formações que se enquadram na área da empregabilidade: 

o Têm preferência de acesso à formação os alunos finalistas – 4º ano do CLE. 

 A sala e os recursos materiais e audiovisuais solicitados serão reservados mediante pedido expresso, ao 

secretariado de CTC para o efeito, pelo trabalhador adstrito ao serviço GAEIVA. 

 A leitura ótica dos questionários de avaliação é solicitada ao CIT, via e-mail: cit@esenf.pt, e será agendado, um 

momento para a realização deste processo (leitura dos questionário e respetivo report dos dados.) sendo a 

resposta enviada para: apoio.estudante@esenf.pt. Sempre que se verifique um numero reduzido de inquéritos, a 

sua análise será realizada diretamente pelo serviço GAEIVA, em programa excel. 

 Os pedidos de atendimento psicológico poderão ser realizados por: 

o Presencialmente, no posto de trabalho do trabalhador adstrito ao GAEIVA, dentro do horário de funcionamento 

da ESEP, mediante preenchimento do formulário de inscrição MOD.91. 

o Via site da ESEP, através de preenchimento do formulário de inscrição MOD.91 e envio para o e-mail 

apoio.estudante@esenf.pt. 

o Para o agendamento do atendimento deverá atender-se às diretrizes de funcionamento, constantes do 

documento interno “normas de funcionamento do GAEIVA”. 

IV – RECURSOS 

 Programa “Microsoft Outlook” de correio eletrónico. 

 Aplicativo “Qualen”. 

 Equipamento de leitura ótica. 

 Materiais e audiovisuais requisitados. 

 Agenda – Aplicativo GESTA e Microsoft Outlook. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Processo de caraterização de estudante 

1. Exportar os dados dos questionários de caraterização de estudantes (MOD.105) 

efetuados no ato da matrícula e de caraterização de estudante pós licenciatura, pós 

graduação e mestrado (MOD.125) e enviar ao GAIEVA. 

CIT 

2. Efetuar a análise estatística e tratamento dos questionários de caraterização de 

estudante. 

GAIEVA 3. Elaborar o relatório de avaliação. 

4. Entregar os resultados ao administrador e coordenador do GAIEVA e vice-presidente. 

5. Preparar a informação no relatório de atividades. 
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Ação Responsabilidade 

Consulta psicológica 

1. Efetuar o pedido de atendimento psicológico no modelo MOD.91. Estudante 

2. Rececionar o registo de pedido de atendimento psicológico MOD.91 e propor por e-mail 

uma data de atendimento. 

GAIEVA 

3. Efetuar o agendamento eletrónico no aplicativo GESTA de acordo com a disponibilidade 

do estudante e as possibilidades de marcação do serviço. 

4. Informar o estudante, via e-mail da data agendada para a realização do atendimento. 

5. Arquivar, eletronicamente, o pedido e as respetivas respostas. 

6. Preencher a ficha de identificação do utente (MOD.121) e o contrato terapêutico 

(MOD.117). 

7. Efetuar o atendimento psicológico: 

7.1. Registar a aplicação de instrumentos de avaliação na consulta de apoio 

psicológico (MOD.119). 

7.2. Registar e arquivar no processo individual: 

7.2.1. Boletim clínico de anamnese (MOD.123); 

7.2.2. Ficha de reflexão – consulta de psicologia (MOD.124); 

7.2.3. Relatório clínico de psicologia (MOD.122). 

GAIEVA 

Agendamento e divulgação das ofertas de emprego e outros serviços afins 

1. Rececionar, via e-mail os pedidos e registar na aplicação de gestão documental. 

GAIEVA 

2. Responder, via e-mail, informando as condições da ESEP para aceder positivamente ao 

pedido e do serviço que disponibiliza neste âmbito. 

3. Diligenciar, junto do secretariado do CTC, por e-mail a reserva de sala, recursos, 

materiais e audiovisuais solicitados conforme agendamento. 

4. Solicitar a confirmação de manutenção do interesse, face a condições de 

disponibilidade. 

5. Enviar, por e-mail, para o requerente a autorização da realização do evento. 

6. Elaborar um e-mail informativo sobre o evento e enviar ao CIT, solicitando o seu 

reencaminhamento a todos os estudantes finalistas e diplomados da ESEP. 

7. Solicitar ao GDIAP a divulgação no site da ESEP. 

GAIEVA 

8. Receber e acompanhar os responsáveis pelo evento. 

9. Solicitar o envio de uma informação/avaliação, via e-mail (apoio.estudantes@esenf.pt). 

10. Elaborar a informação com base na receção da informação de avaliação (feedback). 

11. Enviar a informação ao administrador. 

Seleção dos clientes da ESEP para participação nos workshops GAEIVA 

1. Verificar a aplicação dos critérios de realização e seleção dos workshops. 

GAIEVA 
2. Preencher o MOD. 107 - Mapa dos participantes selecionados. 

3. Informar os inscritos do resultado da seriação “selecionado” ou ”não selecionado”. 

4. Arquivar.  

Organização dos workshops GAEIVA 

1. Identificar as temáticas com utilidade para formação extra curricular. 

GAIEVA 2. Planear e orçamentar as atividades anuais a desenvolver. 

3. Planear e orçamentar os workshops. 
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Ação Responsabilidade 

4. Pedir autorização para novos workshops à vice-presidência. 

GAIEVA 

5. Reportar e solicitar cabimento ao CGR-COC. 

6. Reservar, via e-mail: sav@esenf.pt, reserva de uma sala e dos recursos materiais e 

audiovisuais. 

7. Divulgar a atividade no site da ESEP. 

8. Rececionar as inscrições. 

9. Selecionar os participantes. 

10. Preencher a declaração de presença, modelo MOD.75 com os dados da respetiva 

formação. 

11. Imprimir o questionário de avaliação da organização do workshop MOD.73. 

12. Acompanhar (se possível e permitido) a realização do workshop. 

13. Registar na folha de presença MOD.72. Entidade 

responsável 

14. Solicitar a todos os participantes o preenchimento do questionário de avaliação da 

organização da formação, no final da formação MOD.73. 

GAIEVA 

15. Distribuir as declarações comprovativas de presença no final da ação de formação 

MOD.75. 

16. Agendar com o CIT, disponibilização do aparelho de leitura ótica. 

17. Rececionar do CIT o report dos dados. 

18. Analisar estatisticamente o conteúdo dos dados. 

19. Elaborar o relatório, com base na análise efetuada MOD.74. 

20. Incluir a informação no relatório trimestral de atividades do serviço. 

21. Arquivar as mensagens de formato outlook (enviadas e recebidas) no diretório U:\, pasta 

GAEIVA_workshops.   

22. Arquivar os questionários de avaliação da formação preenchidos, e cópia de relatório de 

avaliação, enviado ao administrador, em formato papel, na pasta de arquivo “workshops 

ESEP”, guardada no arquivo físico do serviço GAEIVA. 

Empregabilidade 

1. Divulgar e mediar a bolsa de emprego: 

GAIEVA 

1.1. Rececionar pedidos de empresas; 

1.2. Validar o registo de empresas, ofertas e estudantes na plataforma de emprego 

ESEP; 

1.3. Enviar as ofertas de emprego, ao GDIAP, para publicitação; 

1.4. Mediar o processo; 

1.5. Avaliar os dados da plataforma (nº de empresas, nº de estudantes e nº de ofertas 

respondidas). 

2. Avaliar a empregabilidade: 

2.1. Disponibilizar o questionário (MOD.118) após conclusão do curso (6, 12 e 24 

meses); 

2.2. Disponibilizar o questionário 2 (MOD.136) após conclusão do curso (12 e 24 

meses); 
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Ação Responsabilidade 

2.3. Efetuar uma síntese dos dados recolhidos aos questionários dos 6 e 24 meses; 

GAIEVA 2.4. Efetuar o relatório de avaliação ao questionário aos 6 e aos 12 meses (MOD.120); 

2.5. Enviar para o administrador e vice-presidente do conselho diretivo. 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Normas de Funcionamento do GAEIVA. 

 MOD.72 – Sumários e presenças. 

 MOD.73 – Avaliação da formação. 

 MOD.74 – Relatório de avaliação da formação. 

 MOD.75 – Declaração de presença. 

 MOD.91 – Pedido de atendimento psicológico. 

 MOD.105 – Questionário de caraterização de estudante – 1º ano CLE. 

 MOD.107 – Mapa dos participantes selecionados nos workshops GAIEVA. 

 MOD.117 – Contrato terapêutico. 

 MOD.118 - Questionário de empregabilidade. 

 MOD.119 – Aplicação de instrumentos de avaliação na consulta de apoio psicológico. 

 MOD.120 – Relatório de avaliação ao questionário de 12 meses. 

 MOD.121 – Ficha individual do utente de apoio psicológico. 

 MOD.122 – Relatório clínico de psicologia. 

 MOD.123 – Boletim clínico de anamnese. 

 MOD.124 – Ficha de reflexão – consulta de psicologia. 

 MOD.125 – Questionário de caraterização de estudante – pós-licenciatura, pós-graduação e mestrado. 

 MOD.136 – Questionário de empregabilidade 2. 


