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Ano Lectivo 2018 – 2019
EDITAL PARA CONCURSO DE MONITOR PARA O CURSO DE ENFERMAGEM

Enfermeiro Monitor
Assistentes nas aulas teórico-práticas e práticas laboratoriais, auxiliar na gestão e organização dos
laboratórios, supervisor de ensinos clínicos dos estudantes do 1º e 2º ano.
1. Fixação de Vaga
1.1. Uma vaga
2. Habilitações de acesso:
2.1. Para efeitos de validação das habilitações de base para admissão no presente concurso, os
candidatos devem ser detentores do grau de licenciatura em Enfermagem com formação
realizado na Universidade de Cabo - Verde (Uni-CV).
3. Critérios de seleção de candidatos:
a) Curriculum académico;
b) Curriculum científico;
c) Curriculum profissional;
3.1.Os subcritérios densificadores e as ponderações constam no próprio documento na folha a
abaixo indicado.
4. Documentação exigida:
(a) Formulário de Inscrição impressa;
(b) Curriculum Vitae (com todos os comprovativos);
(c) Diploma de Graduação (cópia);
(d) Histórico Escolar de Graduação (cópia);
(e) Certidão comprovativa do tempo de serviço e experiência profissional como
enfermeiro;
(f) Bilhete de Identidade (cópia);
(h) Carta de motivação
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REGULAMENTO PARA SELEÇÃO/SERIAÇÃO DO MONITOR PARA O CURSO
DE ENFERMAGEM

I. O processo
- Análise da Ficha de Inscrição (todas as informações que constam na ficha de inscrição devem ser
comprovados);
- Elaboração de uma lista seriada por ordem decrescente de pontuação obtida.
II. Critérios de Selecção
1. Média final de Curso (20%):
a) Até 12 Valores = 1pts
b) De 13 - 15 Valores = 3 pts
c) De 16 - 20 Valores = 5 pts
2. Nota de Unidade Curricular Terminal (UCT) (15%):
a) Até 12 Valores = 1pts
b) De 13 - 15 Valores = 3 pts
c) De 16 - 20 Valores = 5 pts
3.
a)
b)
c)

Frequência de cursos de formação e actualização na área da Enfermagem (10%):
1 a 3 cursos = 1 pts
4 a 6 cursos = 3 pts
7 e mais cursos = 5 pts

4. Participação em congressos, seminários, colóquios e outros eventos relevantes na área da
Saúde (10%):
a) 2 Participações = 1 pts
b) De 3 a 5 participações = 3 pts
c) Mais de 5 participações = 5 pts

5.
a)
b)
c)

Trabalho voluntário (10%)
Um trabalho voluntário = 1 pts
Até 3 trabalhos voluntários = 3 pts
Mais de 3 trabalhos voluntários = 5 pts

6. Anos de trabalho na profissão (10%):
a) De 0 a 1 = 1 pts
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b) 2 a 3 anos = 3 pts
c) 4 a 5 anos = 5 pts
7. Entrevista (25%)
a) Capacidade de comunicação e expressão
b) Conhecimento da conduta profissional
c) Conhecimento do desempenho da Universidade para o desenvolvimento do país
III. Cálculo da pontuação
O resultado da selecção será fundamentado na soma dos critérios de selecção. Será selecionado o
enfermeiro que atingir a maior pontuação.
IV. Desempate
No caso de empate tem-se primeiramente em conta o candidato com a média final de Curso mais
elevada e a pontuação da entrevista.
V. Reclamação
Os candidatos têm 5 (cinco) dias úteis após a publicação na lista seriada geral no site da Universidade
de Cabo Verde, mediante requerimento dirigido ao júri e entregue nos Serviços Académicos.
O presente Edital tem por objetivo a seriação de candidatos. A contratação dos mesmos ficará
dependente da aprovação pela Reitoria da Universidade de Cabo Verde, das respetivas propostas.

Praia, 05 de Novembro de 2018
Coordenação do Grupo Disciplinar de Enfermagem

/Profª.Deisa Cabral Semedo/
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