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c) Comunicações — 2 pontos cada;
d) Posters — 0,2 pontos cada;
4.3.5 — Formador em cursos de formação contínua directamente
relacionados com a profissão:
a) Até cinquenta horas — 6 pontos cada;
b) De cinquenta e uma a cem horas — 8 pontos cada;
c) Mais de cem horas — 10 pontos cada;
4.3.6 — Formação contínua directamente relacionada com a sua
actividade:
a) Cursos com o mínimo de oito horas e até cinquenta
horas — 1 ponto/cada;
b) Cursos de cinquenta e uma a cem horas — 3 pontos cada;
c) Cursos com mais de cem horas — 5 pontos cada;
d) Seminários, congressos, jornadas e afins — 0,2 pontos cada
até ao máximo de 10 pontos.
5 — Permutas — considerando que muitos profissionais exercem
funções e ou residem fora da área geográfica de implantação da
ESTESC onde obtiveram o diploma que confere o grau de bacharel,
ou sustenta a respectiva equiparação, serão analisados os pedidos
de permuta entre candidatos admitidos em idêntico curso de uma
das escolas superiores de tecnologia da saúde.
Serão analisados os requerimentos de permuta, apresentados até
10 dias após o início das aulas, sendo exigido o compromisso mútuo
dos candidatos interessados.
6 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em impresso próprio, adquirido directamente na
ESTESC ou através da Internet (www.estescoimbra.pt), acompanhado
obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Fotocópia do diploma de curso donde que conste o grau de
bacharel ou o registo da respectiva equiparação;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópias comprovativas do conjunto dos elementos indicados
na ficha de candidatura;
Comprovativo do pagamento dos emolumentos (E 37,41, conforme tabela de emolumentos aprovada para a ESTES de
Coimbra).
As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 — Metodologia — os candidatos ao 2.o ciclo de estudos deverão
adquirir na ESTESC ou através da Internet (www.estescoimbra.pt)
a ficha de preenchimento específica para o seu caso [docentes, alíneas b) ou b3)];
Os candidatos deverão preencher e entregar nos Serviços Académicos da ESTESC a respectiva ficha, respondendo exclusivamente
ao solicitado, juntando em anexo os documentos comprovativos devidamente identificados, numerados e ordenados, de forma a facilitar
o processo de consulta.
O não cumprimento destas normas é motivo para exclusão da
candidatura.
8 — Constituição do júri:
Professora-adjunta Maria José Fernandes Morais, presidente.
Professor-adjunto Adelino Manuel Moreira dos Santos.
Professora-adjunta Anabela Correia Martins.
Professora-adjunta Ana Paula Fonseca.
Professor-adjunto Joaquim Moreira Castanheira.
Professor-adjunto Paulo Júlio Moreira Caseiro.
Professor-adjunto Rui Santos Cruz.
Assistente Ana Maria Figueiredo Valado.
Assistente Ana Maria Conceição Ferreira.
Assistente Hélder José da Silva Simões.
Assistente Mário João Gonçalves Monteiro.
Assistente Rui Miguel Monteiro Soles Gonçalves.
9 — Calendário escolar — funcionamento do ano lectivo para o
2.o ciclo:
Início do ano lectivo — em 26 de Setembro;
1.o semestre — de 26 de Setembro a 21 de Janeiro;
2.o semestre — de 13 de Fevereiro a 17 de Junho;
Férias de Natal — de 19 a 31 de Dezembro;
Férias da Páscoa — de 10 a 22 de Abril;
Semana Académica — de 8 a 13 de Maio;
Época de exames do 1.o semestre — de 30 de Janeiro a 11 de
Fevereiro;
Época de exames do 2.o semestre — de 3 a 15 de Julho;
Época de exames de recurso — de 4 a 16 de Setembro;
Época especial de exames — de 16 a 28 de Outubro;
Dia da Escola — em 8 de Abril.
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10 — Horário de funcionamento — as aulas terão, em princípio,
um horário com características pós-laborais nas Instalações da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.
11 — Divulgação — além da divulgação no Diário da República e
em circular informativa, publicitar-se-á a abertura deste concurso junto
das administrações regionais de saúde e das Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira.
12 — Resolução de dúvidas e esclarecimentos — a direcção da
ESTESC, em articulação com o conselho científico, reserva-se o direito
de estatuir sobre eventuais dúvidas que possam surgir.
1 de Julho de 2005. — A Directora, Lúcia Simões F. Costa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE COIMBRA
Escola Superior de Enfermagem
do Dr. Ângelo da Fonseca
Despacho (extracto) n.o 15 868/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca de 7 de Julho de 2005:
Mestre Carlos Alberto Cruz de Oliveira, professor-adjunto de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto — nomeado definitivamente para a categoria de professor-coordenador da carreira do pessoal docente do
ensino superior politécnico, área científica de Ciências de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Escola, considerando-se exonerado da categoria anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António
de Jesus Couto.
Despacho (extracto) n.o 15 869/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca de 7 de Julho de 2005:
Mestre Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes, professora-adjunta, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da
Escola superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca — nomeada definitivamente para a categoria de professora-coordenadora da carreira do pessoal docente do Ensino Superior
Politécnico, área científica de Ciências de Enfermagem, do quadro
de pessoal desta Escola, considerando-se exonerada da categoria
anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António
de Jesus Couto.
Despacho (extracto) n.o 15 870/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca de 7 de Julho de 2005:
Mestre José Manuel de Matos Pinto, professor-adjunto de nomeação
definitiva, do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem
do Dr. Ângelo da Fonseca — nomeado definitivamente para a categoria de professor-coordenador da carreira do pessoal docente do
ensino superior politécnico, área científica de Ciências de Enfermagem, do mesmo quadro de pessoal, considerando-se exonerado
da categoria anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António
de Jesus Couto.
Despacho (extracto) n.o 15 871/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca de 7 de Julho de 2005:
Doutor Jorge Manuel Amado Apóstolo, professor-adjunto de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca — nomeado definitivamente para
a categoria de professor coordenador da carreira do pessoal docente
do ensino superior politécnico, área científica de Ciências de Enfermagem, do mesmo quadro de pessoal, considerando-se exonerado
da categoria anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, António
de Jesus Couto.

