
 

 

 

 

ANEXO E - Avaliação Curricular Enfermagem Veterinária 

 

    
 

Critérios Categorias Pontuação 

Avaliação 

curricular 

Classificação final do curso de Licenciatura em Enfermagem Veterinária (LIC)  

Igual à constante no 

certificado de 

licenciatura 

Formação 

Profissional 

realizada na área 

de 

Enfermagem 

Veterinária (FPR) 

Formação Específica em 

Enfermagem Veterinária 

Mestrado  14 

Pós-Graduação 4,5 

Cursos ou ações de 

formação profissional, na 

área de Enfermagem 

Entre 10 e 20 horas 0,5 

Entre 21 e 50 horas 1 

Superior a 50 horas 1,5 

Experiência 

Profissional na 

área de 

Enfermagem 

Veterinária (EPA) 

superior ou igual 5 anos 20 

superior a 2 anos e inferior a 5 16 

superior a um ano e igual ou inferior a 2 14 

Com experiência inferior ou igual a 1 ano 12 

Sem experiência 10 

Atividades mais 

Relevantes (AR) 

Publicação artigos ou comunicação livre na área de 

enfermagem (1 artigo ou comunicação 1 ponto, até ao 

máximo de 2 pontos) 

2 

Experiência profissional em área laboratorial 4 

Experiência profissional em segurança alimentar 4 

Experiência profissional em clínica de equídeos 4 

Experiência profissional em clínica de canídeos 4 

Experiência de Enfermagem na área militar 2 



Entrevista de Avaliação de 

Competências (EAC) 

Nível de 

Conhecimento Associado à 

Função (NC)                           

Prova escrita  (PE)  (0-20 

valores) 
50% PE 

Prova prática enfermagem 

veterinária(PPE)  (0-20 

valores) 

25% PPEV 

Prova prática de segurança 

alimentar (PPSA)   (0-20 

valores) 

25% PPSA 

Capacidade de 

Comunicação e de 

Relacionamento 

Interpessoal (CR) 

Revela excelente capacidade 

de comunicação, 

expressando-se com clareza 

e objetividade, 

demonstrando segurança e 

grande capacidade de 

relacionamento interpessoal 

20 

Revela boa capacidade de 

comunicação, demonstrando 

manter um bom 

relacionamento interpessoal 

15 

Revela uma aceitável 

capacidade de comunicação, 

expressando-se de forma 

correta e mantendo um 

relacionamento 

interpessoal adequado 

10 

Revela algumas dificuldades 

ao nível da capacidade de 

expressão elou de 

relacionamento interpessoal, 

durante a realização da 

entrevista, demonstrando 

falta de objetividade e 

capacidade de síntese 

8 

Revela notórias dificuldades 

ao nível da capacidade de 

expressão elou do 

relacionamento interpessoal 

0 

 


