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No cumprimento dos artigos 22º e 23º do Regulamento da Formação Profissional da Ordem dos 

Enfermeiros, publicado em 09.05.2016, encontra-se aberto concurso para constituição da bolsa 

de formadores da Ordem para as seguintes áreas: 

 Cuidados Paliativos; 

 Avaliação e Abordagem à Pessoa com Dor – Básico; 

 Sistemas de Informação em Enfermagem;  

 Gestão de Risco em saúde: A Segurança do Cliente. 

Nos termos do disposto no artigo 24.º do citado Regulamento, serão considerados os seguintes 

critérios de selecção: 

 Ser membro da Ordem dos Enfermeiros, com cédula válida para o ano em curso, no 

pleno gozo e exercício dos seus direitos; 

 Possuir experiência profissional na(s) área(s) a que se candidata; 

 Ter exercido funções de formador na(s) área(s) a que se candidata (preferencial); 

 Ser detentor de Certificado de Competências Pedagógicas (antigo CAP); 

 Formação pós-graduada na área a que se candidata. 

Os candidatos deverão apresentar com a sua candidatura: 

a. Formulário de candidatura “Bolsa de Formadores”, disponível no site da OE 

b. Curriculum vitae (resumido), Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) e 

Certificados de Habilitações Académicas; 

As candidaturas devem ser submetidas até às 23h59 do dia 30 de Junho de 2020. 

As candidaturas que não cumpram os requisitos solicitados serão automaticamente excluídas. 

A contratação dos formadores terá em consideração as necessidades formativas identificadas e 

será realizada de acordo com a lista de candidatos admitidos à bolsa. 
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Entre a Ordem dos Enfermeiros e os formadores, será celebrado contrato de prestação de 

serviços, conforme enunciado no artigo 25.º do Regulamento da Formação Profissional da 

Ordem dos Enfermeiros.  

 

Lisboa, 08 de Junho de 2020. 

 

 

Pl´A Bastonária 

 

 

Luís Filipe Barreira 
Vice-Presidente do Conselho Directivo1 

 

                                                           
1 Conforme Despacho de Delegação de Competências de 21 de Janeiro de 2020 e ao abrigo do artº30 nº2 do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, na redacção da Lei nº 156/2015, de 16 de 

Setembro. 


