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Tramitação e critérios de avaliação do procedimento conducente à obtenção de equiparação à residência 

farmacêutica  

Área de Análises Clínicas 

(cfr. n.º 6 do artigo 5º do anexo II do DL n.º 6/2020, de 24 de fevereiro) 

1. Duração da prova (cfr. n.º 4 do artigo 3º do anexo II do DL n.º 6/2020, de 24 de fevereiro, conjugado com 

n.º 6 do artigo 5º do anexo II do mencionado diploma) 

A duração mínima da prova é de 45 minutos.  

A duração máxima é de 60 minutos.  

A duração da prova inclui 10 minutos para apresentação curricular e 15 minutos para apresentação 

do tema escolhido pelo candidato.   

O restante tempo será para realização da entrevista.  

2. Tema a apresentar (cfr. n.º 4 do artigo 3º do anexo II do DL n.º 6/2020, de 24 de fevereiro) 

O trabalho a apresentar deverá ser remetido para esta ACSS, em formato powerpoint, até 30 dias úteis após 

a divulgação da lista definitiva de admitidos ao procedimento.  

Dependendo do tema proposto pelo candidato, poderão ser convocados outros farmacêuticos da respetiva 

área profissional de exercício para colaborar com o júri, no processo de avaliação. Neste caso, o candidato 

será informado aquando da notificação da data, hora e local da realização da prova.  

3. Curriculum Vitae (cfr. alínea c) do n.º 1 do artigo 2º anexo II do DL n.º 6/2020, de 24 de fevereiro) 

O curriculum vitae deverá ser elaborado em modelo europeu, onde se descrevam as atividades 

desenvolvidas e deverá ter, no máximo, dez páginas. 

4. Grelhas de classificação curricular e da prova pública (cfr. n.º 6 do artigo 5º do anexo II do DL n.º 6/2020, 

de 24 de fevereiro) 
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A classificação final dos métodos de seleção será expressa à escala de 0 a 20 valores, obtida através da 

soma dos seguintes componentes de avaliação:  

• Avaliação curricular = 10 valores  

• Prova Pública = 10 valores  

▪ Avaliação do tema = 4 valores  

▪ Avaliação da entrevista = 6 valores  

A avaliação será obtida através da aplicação das seguintes tabelas:  

Avaliação curricular  Pontuação em valores  
Experiência profissional  4 a 8 anos - 1   ≥ 8 anos – 2   

Valorização científica  
Pósteres (P);   
Comunicações orais (CO);   
Artigos publicados (AP)  

2 a 5 P, 1 a 3 CO e 1 
AP - 1  

≥ 5 P, ≥ 3 CO e ≥ 1 
AP - 2   
   

Valorização profissional   

A) Pós-graduações e/ou mestrados e/ou doutoramentos    Com – 2   
B) Formação/cursos com interesse para a área profissional  1 a 3 – 1   ≥ 3 – 2   
Responsabilidade profissional  
A) Integração em projetos ou responsável da área funcional    Sim – 1  
B) Responsável por formação, orientação ou membro de júri    Sim – 1  

  
Avaliação do tema  Pontuação em valores  
Apresentação  1  
Rigor científico  1  
Importância do tema  1  
Discussão  1  

  

  
Avaliação da entrevista  Valorização em pontos  
Responsabilidade profissional  2  
Motivação  2  
Conhecimento técnico-científico  2  
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