
 

 

EDITAL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

 

O Politécnico de Leiria faz saber que se aceitam candidaturas 
ao curso de pós-graduação em Enfermagem do Trabalho nas 
condições a seguir especificadas: 
 
1. Número de vagas:  

a) 20 vagas para o curso a funcionar nas instalações em 
Leiria da Escola Superior de Saúde, do Politécnico de 
Leiria; 

b) 20 vagas para o curso a funcionar nas instalações de 
Torres Vedras da Escola Superior de Saúde, do 
Politécnico de Leiria; 

 
2. Candidatura 
A candidatura é submetida na página eletrónica do Politécnico 
de Leiria, 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 cartão de cidadão ou do bilhete de 
identidade e do cartão de contribuinte; 

d) Curriculum Vitae (incluir certificados comprovativos 
das informações constantes no curriculum vitae). 
 
 

3. Condições de acesso e ingresso 
 

a) Titulares do grau de licenciado em Enfermagem ou 
equivalente legal;  
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro em 
Enfermagem, conferido na sequência de um 1.º ciclo de 
estudos organizado de acordo com os princípios do Processo 
de Bolonha por um estado aderente a este Processo;  
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que 
seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de 
licenciado em Enfermagem pelo conselho técnico-científico da 
Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria. 
 
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) 

1. Classificação do curso de licenciatura em Enfermagem 
ou do equivalente legal – 25 pontos 

a) até 14 valores – 5 pontos 
b) de 15 a 17 valores – 12 pontos 
c) de 18 a 20 valores – 25 pontos 

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

2. Classificação de outros cursos de pós-graduação ou de 
pós-licenciatura em Enfermagem (considerado o curso 
de nota mais alta) – 25 pontos 
a) até 14 valores – 5 pontos 
b) de 15 a 17 valores – 12 pontos 
c) de 18 a 20 valores – 25 pontos 

B – Experiência profissional como Enfermeiro/a (até ao máximo 
de 20 pontos) 

a) 4 pontos por ano completo até ao máximo de 20 
pontos. 

C – Experiência profissional na área da Saúde Ocupacional (até 
ao máximo de 30 pontos) 

a) 3 pontos por ano completo até ao máximo de 30 
pontos 

 
 
4. Calendário1 

 1ª fase 2ª fase 

Período candidaturas 27-07-2022 a 
31-08-2022 

8-09-2022 a 
18-10-2022 

Publicação de resultados 07-09-2022 24-10-2022 

Período de reclamações 08-09-2022 a 
09-09-2022 

25-10-2022 a 
26-10-2022 

Matrículas 
12-09-2022 a 
16-09-1022 

24-10-2022 a 
28-10-2022 

 
5. Início do curso:  28 outubro 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 
Presidente – Professora Doutora Teresa Madalena Kraus  
Brincheiro Hüttel Barros 
Vogal – Professora Doutora Maria da Saudade Oliveira  
Custódio Lopes 
Vogal – Professora Doutora Catarina Cardoso Tomás 
 
Politécnico de Leiria  
 
O Presidente, 
Rui Filipe Pinto Pedrosa 

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

