
ATA NQ 1 

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2020, pelas 10 horas, reuniu o júri do procedimento 

concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira especial 

médica, da área hospitalar, na especialidade de Oftalmologia, para a categoria de 

Assistente Graduado Sénior, cuja abertura foi autorizada por deliberação do Conselho 

Diretivo do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto de 04 de dezembro de 2019. --------------

Estiveram presentes o Presidente do Júri e os Vogais Efetivos, respetivamente: 

Presidente: Dr. Nuno Miguel Patrício Campos, Assistente Graduado Sénior de 

Oftalmologia, do Hospital Garcia d'Orta, EPE; l.Q Vogal efetivo: Ora. Maria Luísa 

Coutinho Pereira Santos, Assistente Graduada Sénior de Oftalmologia, do Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 2. Q Vogal efetivo: Dr. José Manuel Sacadura Bote Maia Seco, Assistente 

Graduado Sénior de Oftalmologia, do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. ----------

o Júri reuniu no sentido de proceder à aprovação da grelha de avaliação, nos termos da 

Portaria nQ 207/2011, de 24 de maio, com as alterações introduzidas pelas Portarias nQ 

355/2013, de 10 de dezembro e 229-A/2015, de 3 de agosto e demais legislação 

a p I i cá ve I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A grelha elaborada e aprovada pelo júri é a que segue em anexo e que se encontra 

rubricada por todos os elementos do júri presentes. ----------------------------------------------

E não havendo mais assuntos a apreciar, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi 

lavrada a presente Ata, que depois de lida em voz alta, foi assinada pelos presentes. ----
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I - Grelha da Prova Curricular do Procedimento Concursal para o preenchimento de 1 vaga de Assistente Graduado Sénior de Oftalmologia, no Instituto de Oftalmologia 

Dr. Gama Pinto 

a) - Exercício de funções no âmbito da área de exercício profissional respetiva, tendo em conta a competência técnico -profissional, o tempo de exercício das 
mesmas e participação em equipas de urgência e de apoio e enquadramento especializado à prática clínica, com especial enfoque para as atividades 
relevantes para a saúde pública e cuidados de saúde primários, e a avaliação de desempenho obtida, sendo classificadas da seguinte forma: 

Atividade realizada em áreas funcionais do Serviço, 
Criação e/ou desenvolvimento de áreas funcionais da Oftalmologia, 

com bom desempenho e bons resultados, em que 
demonst radas em trabalho efetuado, reconhecido pelos seus pares, 

demonstre um papel dinâmico no desenvolvimento da 
criação de Departamentos e sua coordenação. 

atividade. 

1 Competência Técnico Profissional Oa 4 
Funções de chefia e de substituição de superiores Para efeitos de valoração considera-se a classificação máxima a qualquer 

hierárquicos. candidato que tenha exercido essas funçõe s. 

Experiências particulares técnico-profissionais, Para efeit os de valoração considera-se a capacidade demonstrada na 

considerando a diferenciação das funções exercidas na atividade clínica, que realçe as competências gerais e específicas no 

execução da atividade do Serviço. domínio t écnico-profi ss ional. 

2 Tempo de Serviço O a 0,75 
Pa ra efeit os de valoração do tempo de exercício, considera-se apenas aquele efetuado após a obt enção do Grau de Consul tor, da 

seguint e forma: Até 3 anos, 0,25 pont os; ent re 3 e 6 anos, 0,5 pont os; mais de 6 anos, 0,75 pontos. 

3 I Participação em equipas de urgência interna e externa O a 0,5 I É est abelecida diferenciação entre part icipação em equipas e urgência interna (0,25 valores), externa (0,5 valores) 

Criação e/ou desenvolvimento de est ruturas de 

Valoração 
Da6 

Oa 1 

Oa 1 

Oa2 

O a 0,75 

O a 0,5 

I 

• 

Apoio e enquadramento especializado à clínica geral em É valorada a atividade continu ada: Sem atividade (O valores), atividade 
I 4 O a 0,75 intercâmbio funcional na área clínica (Ex: Protocolos de 

cuidados de saúde primários e saúde pública pont ual (0,1 valores) e atividade cont inuada (0,25 valores), por projeto. 
O a 0,75 I 

Diferenciação) 
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b) Atividades de formação nos internatos médicos e outras ações de formação e educação médica frequentadas e ministradas, sendo classificadas da seguinte I Valoração 

forma: Oa 2 

Atividade como orientador de formação nos internatos 
Considera-se 0,3 valores por cada interno de Formação Específica em Oftalmologia de quem o candidato foi Orientador de 

1 Oa1 Formação, até ao máximo de 0,6 valores . Consideram-se 0,4 valores se o candidato for ou tiver sido responsável pelo programa de 
médicos 

formação de internos de Formação Específica do Serviço ou dum estágio do Internato de Oftalmologia. 

Consideram-se ações ministradas no âmbito de cursos 

certificados, de convites para reuniões fora do serviço 
Considera-se 0,1 valores para cada atividade ministrada até ao máximo 

2 Educação Médica - ações ministradas O a 0,5 de origem, ou de eventos científicos, para 

Oftalmologistas ou outros profissionais, relevantes 
de 0,5 valores. 

para a área profissional. 
-- --

Ações frequentadas com o objetivo de formação 
Considera-se 0,1 valores para cada atividade frequentada com avaliação 

3 Educação Médica - ações frequentadas O a 0,5 
médica contínua. 

por entidade certificada e 0,05 valores por cada atividade frequentada 

sem avaliação, até ao máximo de 0,5 valores. 

c) Trabalhos publicados, em especial se publicados em revistas com revisão por pares, e trabalhos apresentados publicamente, sob a forma oral ou poste r, e 
atividades de investigação na área da sua especialidade, de acordo com o seu interesse científico e nível de divulgação, tendo em conta o seu valor relativo, 
sendo classificados da seguinte forma: 

Considera-se 0,5 valores por cada trabalho publicado em revistas nacionais ou internacionais indexadas, se o candidato for o 

1 Publicados Oa2 
primeiro autor e 0,25 valores se for co-autor; para além disso, considera-se 0,2 valores por cada trabalho publicado em revistas 

não indexadas nacionais ou internacionais se for primeiro autor ou 0,1 valores se for co-autor, até ao máximo de 2 valores. São 

considerados os trabalhos publicados após obtenção do Grau de Assistente. 

Considera-se 0,4 valores por cada comunicação reali zada em eventos internacionais até ao máximo de 0,8 valores. Considera-se 

2 Comunicados O a 1,5 
0,1 valores por cada comunicação realizada em eventos nacionais até ao máximo de 0,5 valores . Consideram-se 0,05 valores por 

cada comunicação realizada em reuniões de Serviço até ao máximo de 0,2 valores. São considerados os trabalhos comunicados 

após a obtenção do Grau de Assistente. 

Consideram-se 0,5 valores por participação em trabalho de investigação como investigador principal, e 0,25 valores por 

3 Investigação O a 0,5 participação em trabalho em co-autoria, até ao máximo de 0,5 valores. São considerados os trabalhos de investigação realizados 

após a obtenção do Grau de Assistente. 

Oa1 

O a 0,5 

O a 0,5 

Valoração 

Oa4 

Oa2 

O a 1,5 

O a 0,5 

! 
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e) Classificação obtida na avaliação na prova para obtenção do grau de consultor da respetiva área de formação específica: 

A classificação obtida na prova de obtenção do Grau de Consultor é valorada da seguinte forma : 0,25 valores a candidatos com 

1 Classificação Oa1 nota inferior a 12 valores; 0,5 valores a candidatos com nota entre 12 e 15 valores; 0,75 valo res a candidatos com nota superior a 

15 e até 18 valores; e 1 valor a candidatos com nota superior a 18 valores. 

f) Experiência, capacidade e aptidão para a gestão de equipas, serviços e organizações, sendo classificada da seguinte forma: 

Número de cargos de organização e gestão cl ínica. Consideram-se 0,25 valores por cada cargo médico, até ao máximo de 1 valor. 

o grau hierárquico é definido em três níveis, com valorização, não cumulativa : Superior (ex. Di retor Clínico, Diretor de 

2 Grau hierárquico O a 1,5 Departamento ou equiparado ou de Serviço), pontuado com 1,5 valor; Médio (ex. Adjunto, Assessor) pontuado com 0,8 valores; 

Inferior (ex. Membro de Comissão) pontuado com 0,4 valores. 

Ao tempo de exercício considera-se a valoração máxima de 0,5 valor se o candidato t iver exercido funções com duração superior a 

3 Tempo de Exercício O a 0,5 3 anos; 0,3 valores se superior a 2 e menor ou igual a 3 anos; 0,2 valores se superior a 1 e menor ou igual a 2 anos; 0,1 valores se 

inferior a 1 ano. 
---

4 Formação em gestão O a 2 IConsideram-se 2 valores em formação superior a 1 ano; 1 valor em formação até 4 meses e 0,5 se inferior a 4 meses. 

Valoração 

Oal 

Oa1 

Valoração 

OaS 

Da 1,5 

O a 0,5 

Oa2 

I 



g) Atividades docentes ou de investigação relacionadas com a respetiva área profissional, sendo classificadas da seguinte forma: 

1 Atividades docentes O a 0,7 
Consideram-se 0,3 valores para a atividade docente no âmbito do ensino pré-graduado. Consideram-se 0,4 valores para a 

at ividade docente do ensino pós-graduado, em pós-graduações, mest rados ou doutoramentos. 

--------

. . . . _ Consideram-se 0,3 valores se o candidato tiver envolvimento em projetos de investigação. São considerados os projet os de 
Atlvldades de Investlgaçao . . - I' d ' b - d G d . Investlgaçao rea Iza os apos a o tençao o rau e Assistente. 

h) Outros fatores de valorização profissional, nomeadamente títulos académicos, sendo classificados da seguinte forma: 

1 Títulos e Cargos OaO,4 
Consideram-se 0,1 valores para cada título/cargo até ao máximo de 0,4 valores. São considerados títulos como Doutoramento, 

Mest rado e ca rgos em Ordens Profissionais/Sociedades/Associações Médicas, se relevantes. 

2 Júris O a 0,3 
Consideram-se 0,1 valores para cada part icipação até ao máximo de 0,3. São apenas valo rizad as part icipações como president e ou 

vogal efetivo . 

3 Prémios O a 0,3 Consideram-se 0,1 valores por cada prémio/distinção recebidas pelos candidatos no máximo de 0,3 valores. 

Valoração 
Oal 

O a 0,7 

Valoração 
Oal 

Oa O,4 

O a 0,3 

O a 0,3 

Total da Prova Curricular O a 20 
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II - Grelha da Prova Pr6tica do Procedimento Concursal para o preenchimento de 1 vaga de Assistente Graduado Sénior de Oftalmologia no Instituto de Oftalmologia 

Dr. Gama Pinto 

A - Projeto de Gestão apresentado 

1 Conteúdo 

2 Relevância 

B - Discussão do projeto de gestão apresentado. 

1 Discussão 

2 Capacidade de argumentação 

DaS 
Forma como descreve, pormenoriza o projeto, evidencia metas e avalia resultados. 

Adequação da linguagem utilizada. 

O a 5 I Relevância do projeto, exequibilidade e interesse para a especialidade, instituição e sociedade. 

O a 5 IClareza do discurso e da forma como se defende das questões colocadas . 

DaS 
Adequação da linguagem utilizada na defesa dos argumentos. Capacidade de reação perante novos desafios consequentes à 
implementação do projeto . 

Valoração 
Oa 10 

DaS 

DaS 

Valoração 
Oa 10 

DaS 

DaS 

Total da Prova Prática . rno~2o·_] 
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