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Tramitação e critérios de avaliação do procedimento conducente à obtenção de 

equiparação à residência farmacêutica  

Área de Farmácia Hospitalar 

(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 30 minutos.  

A duração máxima 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 e discussão curricular. 

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, convertido 

em PDF, 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 descreva 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) 

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  
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▪ Avaliação do tema = 4 valores  

▪ Avaliação da entrevista = 6 valores  
 

A avaliação curricular e da entrevista será realizada de acordo com a tabela infra: 

AVALIAÇÃO CURRICULAR Cotação 

    

Nota de Licenciatura/Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas 

1 

De 10 –14 0,5 

> 14 1 

Tempo de serviço 1,5 

0,1 por cada ano de trabalho até um máximo de 1,5   

    

Formação pós-graduada com aplicação prática em FH 2,5 

Pós-graduações 0,25 por cada pós-graduação (>40h) até um 

máximo de 1 

1 

Mestrado  0,5 

Doutoramento  1 

    

Ensino e docência relacionado com a área do medicamento 2 

Orientação de estágios (documento a atestar) 0,5 

Formação (cursos; apresentações temáticas) 0,5 

Docência 1 

    

Prémios e Menções Honrosas 1 

Prémios e Menções Honrosas. 1 

    

Horas de Formação Profissional 3 

(0,015 por hora de formação comprovada até um máx. de 3, 

durante o período em avaliação e que revele interesse para a FH). 

3 

Comissões 1 

0,25 por cada comissão ou grupo de trabalho (com nomeação), até 

um máx. de 1 

1 

    

Avaliação do CV 1 

Ordenação de ideias. 0,5 

Excelente (0,5); Muito boa (0,4); Boa (0,3); Suficiente (0,2);  

Fraca (0,1) 

  

Rigor de linguagem.  0,5 

Excelente (0,5); Muito boa (0,4); Boa (0,3); Suficiente (0,2);  

Fraco (0,1) 
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Processos logísticos do medicamento e produtos farmacêuticos 10,5 

Conhecer a legislação e processos de aquisição 3 

SPMS; concursos; articulação com o S. Aprovisionamento; 

estimativas para concurso;  comissões de escolha; compras 

centralizadas; pedidos de cotação; pedido de compra; elaboração 

de notas de encomenda 

0,5 por cada 

item até ao max 

de 3 

Conhecer as regras básicas e particulares da gestão de 

armazém de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

3 

Controlo de Stocks; indicadores de gestão; controlo de validades ; 

critérios de armazenamento dos diferentes medicamentos e 

produtos de saúde; receção das encomendas 

0,5 por cada 

item até ao max 

de 3 

Conhecer e saber implementar o circuito do medicamento 

experimental 

4 

Ser capaz de desempenhar estas funções de forma autónoma, 

orientando e supervisionando a equipa de trabalho. 

0,5 

    

Gestão do medicamento e produtos farmacêuticos 14 

Conhecer e aplicar os processos de decisão da FH, assim como 

o funcionamento das Comissões Hospitalares 

4 

Participação e cumprimento das decisões da CFT, DGS, ACSS, 

INFARMED, PPCIRA, Etica, CNFT; FNM, FHNM 

0,5 por cada 

item até ao max 

de 4 

Conhecer e saber utilizar os sistemas de informação em FH 0,5 

Conhecer os aspetos regulamentares aplicados à FH (AUE, 

genéricos, biossimilares, RCM, EPAR, EC, AE) 

2 

Conhecer os processos de decisão: CFT, CNFT, FNM, FHNM 

(0,5 por cada item) 

2 

Ser capaz de produzir informação para a gestão do 

medicamento e produtos de saúde 

2 

Analise ABC; informação sobre consumos aos Serviços clinicos ou 

CA; informaçao diversa solicitada pelo CA; rotação dos 

medicamentos; outros 

0,5 por cada 

item até ao max 

de 2 

Entender os mecanismos de financiamento hospitalar 1,5 

Contratos programa; outros 0,5 por cada 

item até ao max 

de 1,5 

Saber avaliar e interpretar ensaios clínicos 2 

    

Distribuição e dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos 

Cuidados farmacêuticos/atividades de farmácia clínica 

33 

Adquirir prática de interação efetiva com doentes e elementos 

da equipa de saúde 

5 
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Atendimento ambulatório, contacto com o doente internado, 

contacto com o doente em hospital de dia; interação com médicos; 

interação com enfermeiros; interação com outros profissionais de 

saúde 

1 por cada item 

até ao máx. de 5 

Conhecer as aplicações efetivas de mecanismos de automação e 

robótica 

1 

Referência Kardex, FDS, Pyxis,Consis, entre outros ou referência 

da não existência na FH onde trabalha 

  

Conhecer e utilizar ferramentas eletrónicas de prescrição e 

efetuar a sua parametrização. 

1 

Referência ao sistema informático, utilização e importância da sua 

atualização 

  

Conhecer o enquadramento legal aplicável, em particular na 

área de ambulatório 

3 

Conhecer os processos alternativos de dispensa de 

medicamentos no internamento e seu âmbito de aplicação, bem 

como a sua implementação na prática 

3 

Referência DIDDU; stocks nivelados; circuito especial 

estupefacientes; hemoderivados; gases medicinais; doentes não 

internados; doentes em regime de ambulatório; Hospital de Dia 

0,5 por cada 

item até ao máx. 

de 3 

Efetuar intervenções farmacêuticas 4 

Intervenção no internamento com a visita médica; reconciliação e 

otimização da terapêutica; intervenção no ambulatório - Consulta 

farmacêutica; Cuidados farmacêuticos;  Hospitalização 

domiciliária; dispensa de proximidade; grupos de decisão 

terapêutica 

1 por cada item  

até max de 4 

Farmacocinética clínica: 10 

Interpretar parâmetros analíticos 2 

Intervir na seleção de terapêuticas tendo em consideração aspetos 

clínicos de segurança, legais, económicos e éticos 

3 

Propor alterações posológicas com base em dados 

farmacocinéticos 

5 

Conhecimento básico das patologias em det. áreas clínicas e 

um conhecimento adequado das terapêuticas farmacológicas 

aplicáveis 

2,5 

Referência às áreas clinicas na qual trabalham ou trabalharam   

Nas áreas obrigatórias (*) deve ser capaz de efetuar 

intervenções farmacêuticas relevantes com vista a aumentar a 

segurança e eficácia das terapêuticas 

2,5 

Orientar e supervisionar a equipa que assegura o processo de 

dispensa de medicamentos no hospital 

0,5 

Ser capaz de desempenhar estas funções de forma autónoma 0,5 

    

Farmacotecnia/Controlo de Processos 10,5 

Conhecer as técnicas de preparações de estéreis e não estéreis. 5,5 
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Referência a estéreis citotóxicos e não citotóxicos, nutrição 

parentérica; não estéreis, reembalagem e re-etiquetagem 

0,5 por cada 

item  até max de 

2,5 

Validação; ficha de produto; rotulagem; libertação de lote; 

manipulação e supervisão do processo de preparação 

0,5 por cada 

item  até max de 

3 

Conhecer os riscos inerentes à preparação de produtos tóxicos 2 

Kit emergência - derrames; cuidados na manipulação; outros 0,5 por cada 

item  até max de 

2 

Ser capaz de desempenhar estas funções de forma autónoma, 

no respeito pelos requisitos de segurança dos doentes e 

profissionais 

0,5 

Ter noções adequadas de Good Manufacturing Practices 

aplicáveis à preparação hospitalar 

2 

Orientar e supervisionar a equipa de trabalho 0,5 

    

Qualidade e Segurança do doente 7 

Deve conhecer e saber identificar os riscos clínicos e não 

clínicos associados aos cuidados de saúde 

2 

Referência ao risco clinico (0,5); referência ao risco não clinico 

(0,5); referência a tipos de risco como nomenclatura LASA (0,5 

por item até um total de 2) 

  

Deve saber intervir para minimizar os riscos clínicos e não 

clínicos associados aos cuidados de saúde 

2 

Referência a medidas implementadas para redução do risco 

clínico e não clinico 

0,5 por cada 

item  até max de 

2 

Deve entender e saber aplicar os princípios básicos de 

qualidade e de melhoria contínua 

3 

Participação na implementação de um sistema de qualidade 1 

Colaboração na revisão documental 1 

Referência a um sistema de qualidade 1 

    

Cuidados de Saúde Primários 4 

Conhecer a integração dos SF na rede de cuidados de saúde 

primários do SNS e o sistema de distribuição de medicamentos 

e dispositivos médicos 

1 

Conhecer e colaborar com os programas de saúde pública 

(distribuição de vacinas, rastreios nacionais) 

1 

Apoio à CFT das ARS`s e ao grupo de Coordenação Regional - 

PPCIRA 

1 

Participar no apoio e acompanhamento técnico às diferentes 

unidades de saúde 

1 
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Investigação 4 

Deve promover projetos de investigação nas diversas áreas de 

intervenção farmacêutica conducentes à sua apresentação 

pública (reuniões de serviço, apresentação de posters, 

publicação de artigos em revistas científicas de referência) 

  

Posters; comunicações orais; moderação de temas; apresentações 

em reuniões de serviço (O,5 por item até ao máx. de 3) 

3 

Artigos publicados (0,25 por item até ao máx. de 1) 1 

    

Outras atividades relevantes para a FH (opcional) 4 

Radiofarmácia    

Epdidemiologia e Efetividade   

Outra Actividade Relevante (referência a estágio na área ; trabalho 

na área)   

  

    

Total 100 
  

 Áreas Clínicas: medicina interna(*), infeciologia(*), cardiologia, 

geriatria, nefrologia, neurologia, nutrição clínica, 

pediatria/neonatologia, psiquiatria, oncologia, reumatologia 

 

  

  

AVALIAÇÃO ENTREVISTA   

Expressão oral 

Precisa / rica 15 

Clara / Normal 12,5 

Hesitante 10 

Insuficiente / confusa 5 

Vaga / pobre 2,5 

Sem expressão 0   

Ordenação de ideias 

Muito Boa 15 

Boa 12,5 

Média 10 

Confusa 5 

Muito confusa 2,5 

Sem ordenação 0   

Atitude profissional 

Entusiasta / muita vivacidade 15 
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Participativa 12,5 

Activa 10 

Interessada  5 

Pouco Interessada 2,5 

Desinteressada 0   

Conhecimentos profissionais demonstrados 

Excelentes 15 

Muito bons 12,5 

Bons 10 

Suficientes 5 

Insuficientes 2,5 

Sem conhecimentos 0   

Total 60 

 

A avaliação do tema será obtida através da aplicação da seguinte tabela:  

 

 
 

Avaliação do tema  Pontuação em valores  

Apresentação  5 

Rigor científico  15 

Importância do tema  5 

Discussão  15 

Total 40 
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