
 
 

1 

 

Curso 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 

            1ª edição 2020 

Coordenação Professora Adjunta Teresa Madalena Kraus Brincheiro Hüttel Barros   

Descrição 

A Pós-graduação em Enfermagem do Trabalho que se apresenta, reflete, concetual e 
estruturalmente, os dois domínios da CADET, nomeadamente: Domínio A  (Prática 
Profissional, Ética e Legal); e Domínio B (Prestação e Gestão de Cuidados em 
Enfermagem do Trabalho), expondo as várias unidades e critérios de competência da 
CADET, sob forma de objetivos gerais e específicos. 

Objectivos 

São objetivos gerais da Formação Pós-graduada em Enfermagem do Trabalho, 
referentes aos Domínios A e B da Competência Acrescida e Diferenciada em 
Enfermagem do Trabalho (CADET), os seguintes: 
Domínio A:  
. Conhecer os valores, princípios éticos-deontológicos e normas legais da profissão no 
contexto de Enfermagem do Trabalho. 
Domínio B:  
. Garantir uma prática profissional de acordo com os fundamentos da prestação e 
gestão de cuidados de qualidade. 
. Assegurar o desenvolvimento do processo de Enfermagem para a conceção e gestão 
de cuidados de qualidade. 
. Contribuir para a promoção da saúde do trabalhador ou de grupos de trabalhadores. 
. Promover ambientes de trabalho saudáveis e seguro. 
. Promover a reintegração e reabilitação profissional do trabalhador 
. Promover o Desenvolvimento profissional contínuo 
. Valorizar a Investigação como contributo ao desenvolvimento 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 ter aprovação a todas as 
unidades curriculares de acordo com o Regulamento Académicos dos Cursos de Pós-
Graduação não conferentes de Grau Académico do Politécnico de Leiria. 
 
Aos estudantes que terminem a pós-graduação com aproveitamento será emitido um 
certificado comprovativo das competências adquiridas pelo Politécnico de Leiria. 

Docentes 
O curso será ministrado por docentes do Politécnico de Leiria e de outras instituições 
nacionais e internacionais, com formação e experiência na área da intervenção 
terapêutica no membro superior. 

Estrutura Curricular e 
Plano de Estudos- 

Aguarda publicação em Diário da República. 

Calendarização 
A pós-graduação decorrerá ao longo de 1 semestre, às sextas-feiras e sábados, de 2 de 
outubro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. 
 

Candidatura 
 

O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre 4 de maio e 31 de agosto 
de 2020. As candidaturas devem ser feitas on-line em www.candidaturas.ipleiria.pt  
Taxa de candidatura: 60,00€ 
 

Publicitação dos 
Resultados  

16 de setembro de 2020 

Prazo de Reclamação 16 a 18 de setembro de 2020 

Requisitos mínimos Possuir licenciatura em Enfermagem. 

Critérios de seleção e 
seriação 

Os critérios de seleção e seriação dos candidatos serão publicitados na página eletrónica. 
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Documentos para 
Candidatura 

▪ Fotocópia do Certificado de Habilitações; 
▪ Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
▪ Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 
▪ Curriculum Vitae; 
▪ Outros documentos relevantes para apreciação da candidatura. 

Vagas 30 Vagas 

Matrículas e Propinas 

• A matrícula decorrerá de 24 de setembro a 1 de outubro de 2020 

• Propinas: 1.200€  

• Seguro Escolar obrigatório (3,00€ - a confirmar). 
 
O pagamento pode ser efectuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações 
de acordo com o plano de pagamentos aprovado. 
 
Possibilidade de inscrição em Unidade Curriculares Isoladas carecendo de autorização 
prévia do Diretor da ESSLei com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de 
emolumentos em vigor no Politécnico de Leiria. 

Informações 

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

▪   Serviços Académicos 
  Campus 2   
  Ed. B - R/C Esq. | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 
  Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 |academicos.c2@ipleiria.pt  
  www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 

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

