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Boletim de candidatura aos cursos de mestrado em enfermagem (2º ciclo)

ESEP
Entrada n.º ,em

 Exm.º   Presidente  Escola Superior de Enfermagem do Porto 
1. Dados pessoais
Nome completo
Doc. ident. civil n.º Validade Emitido por
Data de nascimento Sexo: Masculino Feminino Contribuinte n.º
Morada
Código postal - Localidade
Contacto: Telefone E-mail

2. Curso a que se candidata:
Mestrado em enfermagem comunitária
Mestrado em enfermagem médico-cirúrgica
Mestrado em enfermagem de reabilitação
Mestrado em enfermagem de saúde infantil e pediatria
Mestrado em enfermagem de saúde materna e obstetrícia
Mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiatria
Mestrado em supervisão clínica em enfermagem
Mestrado em direção e chefia de serviço de enfermagem
 

3. Outras informações:
Obtenção do grau de licenciado em enfermagem:
Data Instituição
Conclusão do curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem:
Data Instituição

4. O requerente em 5. Emolumentos N.º recibo Valor
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Reservado aos serviços
O(A) candidato(a) pagou de emolumentos
Porto e ESEP,
O trabalhador

Observações

Documentos que instruem a presente candidatura:
Fotocópia do documento de identificação civil;
Documento comprovativo da titularidade do grau de licenciado em enfermagem, ou equivalente legal, indicando a data de obtenção e a respetiva classificação final.
Documento comprovativo da existência de um contrato de trabalho vigente, emitido pela entidade onde exerce a atividade profissional (apenas para os candidatos, oriundos de instituições com as quais a ESEP tem protocolo de cooperação, que  pretendam candidatar-se pelo respetivo contingente);
Currículo profissional e académico do requerente, apresentado em modelo próprio da ESEP, acompanhado dos respetivos documentos comprovativos.
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Grelha de critérios gerais a considerar na seleção e seriação do candidato

1 - Curriculum académico (pontuação máxima 50 pontos) 

1.1 - Classificação atribuída na certidão do curso de licenciatura em enfermagem

Até 12 valores 5 pontos
13 - 14 valores 15 pontos
≥ 15 valores 25 pontos

Nota: Nas situações em que não exista classificação da licenciatura, será atribuída pelo júri a pontuação mínima, mediante a análise dos documentos comprovativos da titularidade do grau.

Colocar os documentos comprovativos, relativos a este item, imediatamente a seguir a esta folha

Número de documentos anexos
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1.2 - Cursos de pós-graduação

2 - 5 ECTS 5 pontos
> 5 -15 ECTS 15 pontos
≥ 15 ECTS 25 pontos

Notas: Só serão considerados os diplimas de pós-graduação ou os certificados de formação emitidos por instituições de ensino superior, com um mínimo de dois ECTS. Para a formação anterior ao processo de Bolonha, consider-se-á que 27 horas de formação correspondem a um ECTS.

Colocar os documentos comprovativos, relativos a este item, imediatamente a seguir a esta folha

Número de documentos anexos
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2 - Curriculum profissional (pontuação máxima 25 pontos) 

2.1 - Tempo de exercício profissional (anos completos de serviço)

2 a 5 anos 5 pontos
6 a 10 anos 15 pontos
≥ 11 anos 25 pontos

Notas: O tempo de exercício será contabilizado em função da data de inscrição na ordem dos enfermeiros constante na cédula profissional ou, caso o início de funções seja anterior àquela data, de acordo com documento emitido pela entidade patronal que mencione de forma clara:  - o número de anos de exercício profissional;  - o período a que se reporta a contagem do número de anos. Não será contabilizado o tempo de serviço exercido em acumulação de funções.

Colocar os documentos comprovativos, relativos a este item, imediatamente a seguir a esta folha

Número de documentos anexos
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3 - Curriculum científico (pontuação máxima 25 pontos) 

3.1 - Trabalhos publicados em livro ou em revistas de enfermagem

1 - 3 trabalhos 5 pontos
4 - 5 trabalhos 15 pontos
≥ 5 trabalhos 25 pontos

Notas: Quando um trabalho for publicado em várias revistas, será considerado como um único trabalho. A certificação dos trabalhos publicados poderá ser realizada pela comissão cientifíca 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, edição, e data de publicação, bem como o ISBN.

Colocar os documentos comprovativos, relativos a este item, imediatamente a seguir a esta folha

Número de documentos anexos


