
 

 

EDITAL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EMERGÊNCIA MÉDICA E 

CATÁSTROFE 

 

 

O Politécnico de Leiria faz saber que se aceitam 
candidaturas, nas condições a seguir especificadas: 
 
1. Numerus de vagas:  

30 vagas para o curso a funcionar nas instalações da 
Escola Superior de Saúde, do Politécnico de Leiria 
30 vagas para o curso a funcionar nas instalações da 
Ocean Medical no Porto 
30 vagas para o curso a funcionar nas instalações da 
Ocean Medical em Lisboa 

 
2. Candidatura 
 
A candidatura é submetida na página eletrónica do IPLeiria, 
http://www.candidaturas.ipleiria.pt/, e só se considera 
válida após o upload da documentação constante do ponto 
2.1. e o pagamento da taxa de candidatura. 
 
2.1. Documentos a apresentar:  
 

a) Certificado de Habilitações; 

b) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e 
Cartão de Contribuinte; 

c) Curriculum Vitae. 
 
3. Condições de acesso e ingresso 

 
Podem candidatar-se licenciados/as ou mestres em 
Medicina e licenciado/as ou mestres em Enfermagem. 

 
4. Critérios de seriação: 
 
A seriação dos candidatos será feita de acordo com os 
seguintes critérios gerais:  
A – Formação académica (até ao máximo de 50 pontos) 
B – Pós-graduações na área (até ao máximo de 20 pontos) 

a) 1 Pós-graduação – 10 pontos 
b) 2 Pós-graduação – 20 pontos 

C – Tempo de exercício profissional na área (até ao máximo 
de 30 pontos) 

a)  0 anos – 5 pontos 
b) 1-5 anos – 20 pontos 
c) > de 5 anos – 30 pontos 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1A existência de 2.ª fase depende da existência de vagas sobrantes  

 
4. Calendário1 

 1ª fase 2ª fase 

Período candidaturas 07.07.2022 a 
22.07.2022 

01.08.2022 a 
02.09.2022 

Publicação de resultados 27.07.2022 09.09.2022 

Período de reclamações 28.07.2022 
a 29.07.2022 

12.09.2022 a 
14.09.2022 

Matrículas 
02.08.2022 

a 16.08.2022 
9.09.2022 a 
16.09.2022 

 
5. Início do curso: 16 setembro de 2022 
 
6. Dias de funcionamento: sextas-feiras e sábados  
 
7. Língua utilizada na ministração do ensino: língua 
portuguesa. 
 
 
8. Informação detalhada sobre objetivos, plano de estudos, 
condições de acesso e ingresso, critérios de seleção e 
seriação e condições de funcionamento podem ser 
consultadas em www.ipleiria.pt. 
 
 
9. Júri 
Professora Doutora Maria dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe 
(Presidente) 
Professora Doutora Carolina Miguel Graça Henriques  
Professor Doutor Carlos António Sampaio Jesus Laranjeira 
 
 
 
Politécnico de Leiria,  
O Presidente,  
Rui Pedrosa 
 

http://www.candidaturas.ipleiria.pt/
http://www.ipleiria.pt/

