
 

EDITAL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAUDE 

 

 
O Politécnico de Leiria faz saber que se aceitam candidaturas, nas 
condições a seguir especificadas: 
 
1. Número de vagas: 25 vagas. 
 
2. Candidatura: 
A candidatura é submetida na página eletrónica do Politécnico de 
Leiria, em 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) Fotocópia do Certificado de Habilitações; 
b) Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
c) Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 
d) Curriculum Vitae; 
e) Comprovativo do pagamento da taxa de candidatura. 

 
3. Condições de acesso e ingresso: 
Podem candidatar-se: 

a) Profissionais de saúde que exercem ou pretendem vir a 
exercer funções de gestão e de liderança nas 
organizações de saúde; 

b) Profissionais de saúde que pretendem o reconhecimento 
da competência avançada em gestão pelas ordens 
profissionais; 

c) Diplomados noutras áreas que procurem complementar 
a sua formação académica com conhecimentos sólidos na 
gestão de serviços de saúde. 
 

4. Critérios de seriação: 
A seriação dos candidatos será feita de acordo com os critérios 
constantes do documento “Critérios Gerais para Seriação e Seleção 
dos Candidatos”, em anexo ao presente Edital. A seriação dos 
candidatos será feita de acordo com os seguintes critérios gerais:  
A – Formação académica e profissional 
B – Frequência de cursos/ações de formação profissional 
devidamente certificados 
C – Funções desempenhadas no âmbito da saúde   
D – Publicações e comunicações de cariz científico no âmbito da 
saúde 
E – Tempo de exercício profissional 
A operacionalização dos critérios consta da grelha anexa. 
O cálculo da Classificação Final será feita de acordo com a seguinte 
formula: CF=((2A+B+2C+2d+E)/10)+10  
 
5. Calendário:1 

 1ª fase 2ª fase 

Período candidaturas 9/08/2021 a 
17/09/2021 

27/09/2021 a 
19/10/2021 

Publicação de 
resultados 

22/09/2021 22/10/2021 

Período de 
reclamações 

23/09/2021 a 
27/09/2021 

25/10/2021 a 
16/10/2021 

Matrículas 
24/09/2021 a 
30/09/2021 

26/10/2021 a 
29/10/2021 

 

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

 
6. Início do curso: 29 outubro de 2021 
 
7. Dias de funcionamento: Sextas-feiras, das 17h00 às 24h00, e 
sábados, das 09h00 às 19h00 (sujeito a pequenas alterações) 

 
8. Língua utilizada na ministração do ensino: Português. 
 
9. 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. 
 
 
10. Júri: 
Professora Doutora Carolina Miguel Graça Henriques – Presidente 
Professora Doutora Vanda Cristina Barrocas Varela Pedrosa 
Professora Doutora Susana Margarida Rodrigues Custódio 
 
 
Politécnico de Leiria, 9 de agosto de 2021 
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