
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 

COMPREHENSIVE ULTRASOUND TRAINING PROGRAM 

 

CRITÉRIOS GERAIS A CONSIDERAR NA SELEÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
1. FORMAÇÃO ACADÉMICA 

(pontuação máxima de 40 pontos) 
 

1.1 – Classificação do Curso de Licenciatura em Medicina ou equivalente legal ou média aritmética das UC dos primeiros 5 
anos do curso de Medicina  
(pontuação máxima 20 pontos) 
 

<12 valores 10 pontos 

12 a 14 valores 13 pontos 

14 a 16 valores 16 pontos 

≥ 16 valores 20 pontos 

 

Nota: 
Aos candidatos com o Curso de Licenciatura em Medicina, obtido através de equivalência de habilitações 
portuguesa, que não apresentam nota de equivalência será atribuída a pontuação de 10 (dez) pontos. 
 

1.2 – Outra Formação  
(pontuação máxima 20 pontos) 

 

Outras licenciaturas 2 pontos 

Mestrado 10 pontos 

Doutoramento 20 pontos 

 

Nota: 

Os Cursos de pós-graduação deverão estar homologados, os candidatos deverão fazer referência ao Diário da 

República onde se encontra a publicação da homologação. 

  
2. ATIVIDADE CIENTÍFICA 

(pontuação máxima de 30 pontos) 
 

2.1 – Investigação, Publicações e Comunicações de cariz técnico-cientifico 
(pontuação máxima 30 pontos) 
 

Coordenação de trabalhos de investigação 10 pontos/cada 

Publicação de artigos em revistas indexadas 5 pontos/cada 

Participação em trabalhos de investigação 5 pontos/cada 

Publicação de artigos em revistas não-indexadas 2 pontos/cada 

 



Nota: 
Quando o candidato colabora num trabalho de Investigação, a certificação deverá ser efetuada pelo coordenador da 

pesquisa e a declaração deverá conter o tipo de atividade desenvolvida pelo candidato. 

A certificação dos artigos técnico-científicos publicados deverá ser feita por cópia do artigo (com indicação da 

referência de publicação – número e data). 

 
3. ATIVIDADE PROFISSIONAL 

(pontuação máxima de 30 pontos) 
 

3.1 – Categoria 
(pontuação máxima 30 pontos) 
 

Título de Especialista nas áreas de Anestesiologia, Medicina Interna ou Medicina Intensiva 30 pontos 

Interno de Formação Específica nas áreas de Anestesiologia, Medicina Interna ou Medicina Intensiva 20 pontos 

Título de Especialista em outras áreas da Medicina 15 pontos 

Interno de Formação Específica em outras áreas da Medicina 15 pontos 

Interno de Formação Geral 10 pontos 

 

 

Orientações de Preenchimento 

Todas as observações efetuadas em notas deverão ser cumpridas. Caso contrário, serão excluídos todos os 

documentos. 

A disposição dos documentos, anexos a cada item de grelha, é da responsabilidade do candidato. Não serão 

considerados válidos num outro item. 

Todos os documentos comprovativos, deverão ser certificados por centros de formação, coordenador, e/ou diretor 

de serviço. 

 


