
Pontos Unidade

Licenciatura 3

Pós-graduação/ Especialidade em Enfermagem 4

Mestrado 5

Título de Especialista 6

Doutoramento 6

Agregação 8

Apresentação de comunicação (evento nacional) 0,5 por apresentação 3 1,5

Apresentação de comunicação (evento internacional) 0,75 por apresentação 2 1,5

Publicação em atas de evento científico (nacional) 0,5 por publicação 2 1

Publicação em atas de evento científico (internacional) 0,75 por publicação 2 1,5

Publicação de artigo em revista científica indexada 1,25 por artigo 3 3,75

Publicação de artigo em revista científica não indexada 0,25 por artigo 2 0,5

Autor de capítulo em obra nacional ou relatório científico para 

instituição nacional
0,5

por obra ou 

relatório
2 1

Autor de capítulo em obra internacional ou relatório científico para 

instituição internacional
1

por obra ou 

relatório
2 2

Editor ou co-editor de obra multi-autor 1 por edição 2 2

Autor ou co-autor de obra completa ou tradução de livros 1,75 por obra 1 1,75

Avaliação do Pessoal Docente da ESESFM

Pontuação 

máxima
Critérios/ AtividadesÁreaDimensão

Formação 

académica/ 

profissional

Resultados de 

atividade de 

investigação

Nome: ___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                        

A preencher 

pelo 

docente

Pontuação 

final

Técnico- 

científica

8

Categoria profissional: _________________________________________________ Período de avaliação: ______________________________

Pontuação Limiar em 

unidades                 
(para 3 anos)

P
o

n
d

e
ra

çã
o

25%

Pontuar o 

mais elevado   
(somar uma 

única vez 

durante um 

ciclo de 

avaliação)



Orientação ou co-orientação de trabalho final de licenciatura 0,5 por orientação 15 7,5

Orientação ou co-orientação de dissertações de mestrado/ pós-

licenciatura ou trabalho equivalente concluídas
1 por orientação 2 2

Orientação ou co-orientação de teses de doutoramento concluídas 1,5 por orientação 2 3

Júri de dissertação de mestrado/ pós-licenciatura (arguente) 1 por participação 2 2

Júri de tese de doutoramento (arguente) 1,5 por participação 2 3

Júri de atribuição de título de especialista em concursos de pessoal 

docente politécnico
0,5 por participação 3 1,5

Membro de unidade de investigação 0,5 membro/ ano 2 1

Responsável de projeto de investigação 1 por projeto 2 2

Membro de projeto de investigação 0,5 por projeto 2 1

Revisor de artigo de revista científica 0,5 por artigo 2 1

Membro de comissões científicas de congressos/ seminários 0,25 por participação 2 0,5

Membro de orgão social de sociedades científicas ou comissões 

científicas de revistas 
0,25 por participação 2 0,5

Prémio ou distinção nacional ou internacional 0,25 por prémio 2 0,5

50

8 mais de 15 anos

6 mais de 10 anos

4 mais de 5 anos

Coordenador de semestre/ ano/ curso 2
por semestre/ ano/ 

curso
3 6

Responsável por unidades curriculares 1
por unidade 

curricular
3 3

Número médio anual de horas letivas efetivas de contacto por semana 2,5 por hora 15 37,5

Número médio anual de horas de orientação e acompanhamento de 

estudantes em prática clínica por semana 
2 por hora 12 24

Número médio anual de horas de orientação e acompanhamento de 

estudantes em prática clínica, do programa ERASMUS ou outros. 
0,25 por hora 10 2,5

55%Pedagógica

Sub-total

Técnico- 

científica
25%

Pontuar o 

mais elevado 
8Experiência profissional no ensino superior politécnico e universitário

Orientação e 

arbitragem (júri) de 

trabalhos e projetos 

de investigação; 

desenvolvimen-to 

de projetos de 

investigação, 

comissões e 

prémios 

Experiência de 

docência

Trabalho docente



Participação na elaboração de programas de unidades curriculares 1,5
por unidade 

curricular
3 4,5

Número de unidades curriculares lecionadas com conteúdo diferente 1
por unidade 

curricular
3 3

Elaboração de apontamentos, manual de práticas de laboratório ou 

outro material didático
1 por material 3 3

Materiais de apoio com divulgação digital no site da ESESFM 0,75 por material 6 4,5

Atualização 

pedagógica

Formações para atualização pedagógica ou profissional relevante para 

as atividades de docência
1 por curso 3 3

Coordenação de grupos ou comissões académicas para avaliação 

institucional, provas públicas, criação de cursos, entre outros, com 

apresentação de relatórios

1 por coordenação 2 2

Participação em grupos ou comissões académicas para avaliação 

institucional, provas públicas, criação de cursos, entre outros, com 

apresentação de relatórios

0,5 por participação 3 1,5

Lecionação de cursos de atualização pedagógica, científica ou técnica 1
por cada 2hs de 

ação
3 3

Membro da comissão de organizadora de conferências, seminários, 

jornadas , exposições ou ações formativas locais
0,5 por evento 3 1,5

Moderação de mesas, painéis e workshops 0,5 por atividade 6 3

110

Responsável ou co-responsável por equipa de trabalho e prestação de 

serviços ao exterior, intervenção comunitária ou cooperação , estudos, 

projetos ou pareceres

2 por missão 3 6

Membro de equipa de trabalho e prestação de serviços ao exterior, 

intervenção comunitária ou cooperação , estudos, projetos ou 

pareceres

1 por missão 3 3

Presidente de orgão de gestão ou colegial 1,5 por ano 3 4,5

Vice-Presidente de orgão colegial 1 por ano 3 3

Secretário de orgão colegial 0,5 por ano 3 1,5

Membro de orgão de gestão ou colegial 0,25 por ano 3 0,75

Participação em júris de seleção de candidatos a cursos de pós-

graduação e pós-licenciatura
1,5 por participação 3 4,5

55%

20%

Prestação de 

serviços ao exterior

Participação em 

orgãos colegiais e 

responsabilidade 

académica

Pedagógica

Organizacional

Sub-total

Elaboração de 

material didático

Participação em 

atividades 

académicas

Trabalho docente



Participação em júris de seleção / seriação de candidatos a regimes e 

concursos especiais
1,5 por participação 3 4,5

Participação na comissão de creditação 2 por participação 3 6

Participação em programas de mobilidade ERASMUS 0,25 por participação 3 0,75

Participação em equipas de trabalho institucionais 1 por participação 2 2

Participação do docente em eventos institucionais que reforçam o 

sentido de pertença e de missão
0,5 por participação 3 1,5

Participação em grupo de voluntariado ou cultural organizado pela 

ESESFM
0,5 por participação 2 1

Participação em ações de divulgação e promoção institucional 0,5 por participação 2 1

40

200

20%

Sub-total

TOTAL

Participação em 

orgãos colegiais e 

responsabilidade 

académica

Organizacional

Compromisso com 

a missão 

institucional


