
 
 
 

 

Curso 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 

Código: PGET01 

Coordenação ESSLei 

Descrição 

A DGS na orientação DGS009/2014 reconhece a carência e necessidade de formação de 
enfermeiros para exercício da enfermagem do trabalho, no sentido de dar cumprimento à Lei n.º 
102/2009, onde estabelece o regime jurídico da promoção da saúde e segurança no trabalho. 
Nesta noma são estabelecidos os critérios e os procedimentos necessários para o 
reconhecimento transitório para o exercício da enfermagem do trabalho. 
Esta Pós-graduação visa dotar o Estudante de competências de forma a desenvolver a atividade 
do enfermeiro do trabalho, dirigido à gestão da saúde do trabalhador ou de grupos de 
trabalhadores. Esta Pós-graduação focaliza-se na promoção e proteção da saúde e bem-estar no 
local de trabalho, na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ou agravadas pelo trabalho 
e tem o propósito de promover ambientes de trabalho saudáveis e seguros. 

Objetivos 

 Adquirir as competências necessárias para o exercício da enfermagem do trabalho; 

 Conhecer a legislação, ética e deontologia da profissional no domínio da enfermagem do 
trabalho; 

 Saber organizar do ponto de vista da enfermagem um serviço de saúde ocupacional; 

 Saber identificar os fatores que potenciem ou coloquem em risco a saúde dos trabalhadores; 

 Saber realizar educação para a saúde, em termos de proteção, higiene e segurança no local 
de trabalho;  

 Saber elaborar um plano de proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho; 

 Saber atuar em situações de acidente ou morte súbita; 

 Saber utilizar a evidência científica na prática da Enfermagem do Trabalho. 

Destinatários  Enfermeiros 

Duração 810 Horas Totais 

ECTS 30 créditos 

Metodologia e  
Avaliação 

 Para obterem aprovação no curso, os estudantes terão de conseguir aprovação a todas as 
unidades curriculares de acordo com o Regulamento Académico dos Cursos de Pós-
graduação não conferentes de grau académico do IPLeiria de 25 de agosto de 2015. 

 Aos formandos que terminem a Pós-graduação com aproveitamento será emitido um 
certificado comprovativo das competências adquiridas pelo IPLeiria, desde que: o formando 
tenha estado presente em pelo menos 85% das aulas; obtenha classificação igual ou superior 
a 10 v em cada uma das Unidades Curriculares; 

Docentes 
O curso será ministrado por Docentes do IPLeiria e de outras instituições com experiência na área 
e nas áreas afins afetas ao plano de estudos. 

Estrutura curricular e 
plano de estudos 

A estrutura curricular e plano de estudos aguarda publicação em DRE 

Calendarização 
As aulas decorrerão ao longo de um semestre letivo às sextas-feiras (das 17h00 às 21h00) e aos 
sábados (das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00), de 31 de março a 31 de Julho de 2017. 
O curso terá componentes letivas presenciais. 

Inscrição / Candidatura 
 

O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre  o  d ia  30 de janeiro 
a  28 de feverei ro  de 2017.  As candidaturas devem ser feitas on-line em 
candidaturas.ipleiria.pt 

Taxa de Inscrição / Candidatura: 60,00€ 

Publicitação dos 
Resultados 

13 de março de 2017 

Prazo de Reclamação De 13 a 16 de março de 2017 

Critérios de Seriação 
 

 Formação Académica e Profissional; 

 Cursos/Ações de Formação Profissional certificados nos últimos anos; 

 Funções desempenhadas no âmbito da Saúde; 

 Participação na elaboração, operacionalização ou acompanhamento de projetos ou 
programas no âmbito da Saúde; 

 Publicações e Comunicações de cariz científico no âmbito da Saúde; 

 Tempo de serviço como Enfermeiro 

Documentos para  Curriculum Vitae em modelo Europass, disponível em www.esslei.ipleiria.pt; 

http://www.esslei.ipleiria.pt/


 

 

Candidatura  Fotocópia do Certificado de Habilitações; 
 Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
 Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 
 Documento comprovativo do tempo de licenciatura e do tempo de serviço nas áreas referidas nos 

critérios de seleção e seriação; 
 1 Fotografia Tipo passe; 
 Cópia do Boletim de vacinas. 

Vagas 20 Vagas. O curso só funciona com o mínimo de 15 formandos 

Matrículas e Propinas 

 A matrícula decorrerá de 17 a 23 de março de 2017. 

 Propinas: 1200€ (*desconto de 10% para a Comunidade Académica IPLeiria, Alumni) + 

seguro escolar obrigatório (€2,50). 

 O pagamento pode ser efetuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações, de 
acordo com plano de pagamentos aprovado. 

Possibilidade de inscrição em unidades curriculares isoladas, carecendo de autorização 
prévia da Direção da Escola, com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de 
emolumentos em vigor no IPLeiria. 

*Para obtenção do desconto devem requerer nos serviços académicos e apresentar 

comprovativos. 

Informações 

 Escola Superior de Saúde de Leiria 
  Tel: 244 845 300 | e-mail: esslei@ipleiria.pt 

   Serviços Académicos 
  Campus 2 (IPL)  
  Ed. B - R/C Esq. | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 
  Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 |sa.campus2@ipleiria.pt  
  www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 
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