
Questões:
0,00 (0 a 5 valores)

(1,5 a 2,5 valores)
5 a 10 anos - 1,5 valores
> 10 anos - 2,5 valores

(0,5 a 1,5 valores)
<5 Anos  - 0,5 valor
>= 5 anos - 1,5 valores

(0 a 1 valor)

0,00 ( 0 a 5 valores)

(0 a 4,5 valores)

Coordenador de Equipa - 2 valores

0,00 (0 a 0,5 valores)

III) Atividades de formação enquanto formador 0,00 (0 a 3 valores)

a) Em instituições do Ensino Superior (0 a 1,5 valores)

b)  outras instituições de formação (0 a 1 valores)

c) Orientação de estágios (0 a 0,5 valores)

0,00 (0 a 2 valores)

a) Trabalhos publicados ( artigos, capitulos de livros ou equiparados) (0 a 1,5 valor)

b) Apresentação de trabalhos ( conferências, comunicações orais, paineis cientificos, organização de (0 a 0,5 valores)
workshops)

(0 a 1 valores)

VI) Formação Profissinal ou Academica 0,00 (0 a 4 valores)

a) Formação em Gestão (0 a 1,5 valores)

b) Pos-graduações, Mestrados, Doutoramentos (0 a 1,5 valores)

c) Formação em Sistemas de Gestão da Qualidade (0 a 0,5 valor)

d) Outras formações relevantes para a função (0 a 0,5 valor)

Sub- Total 0,00 (0 a 20 valores)

Sub-Total (0 a 20 valores)

Ponderação 40% Pontuação Curricular
Ponderação 60% Prova Prática

Nota: 0,00 (0 a 20 valores)

c) Participação em equipas ou projetos multidisciplinares

b) Tempo de exercício de função enquanto elemento da Comissão de Farmácia Terapêutica

V) Atividades de investigação relacionadas com a respetiva área profissional

Diretor de Serviço - 4,5 valores

Farmacêutico Coordenador  -  3,5 valores

II) Experiência, capacidade e aptidão para a gestão de equipas, serviços e organizações, nos últimos 5 

anos

Recrutamento para Diretor dos Serviços Farmacêuticos                                                                                                                  

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.

Grelha de avaliação

a) Tempo de exercício de função enquanto Especialista em Farmácia Hospitalar

Pontuação curricular:

I) Exercício de funções como Farmacêutico Hospitalar. 

Refª 03/DIR/2020

Discussão do documento que exprima a visão do candidato sobre o desenvolvimento de um Serviço 

Farmacêutico Hospitalar num hospital com a natureza de entidade pública empresarial com 700 camas

b) Participação ativa em grupos de trabalho extra hospitalares

a) Desempenho de cargos de coordenação

Nota Final:

IV) Trabalhos publicados em revistas com revisão por pares e trabalhos apresentados publicamente sob 

a forma oral ou poster e atividades na área da sua especialidade de acordo com o seu interesse 

científico e nível de divulgação, tendo em conta o seu valor relativo, nos últimos 5 anos:

Prova Prática:


