
 

 

Orientação para elaboração do Curriculum vitae 
  
  (I) Formação complementar  
  

 
  

a) 
Estágio de especialidade (ou equiparado) em análises clínicas/genética humana com conteúdo reconhecido pela 
Ordem. 

b) 
Cursos / Estágios de formação pós-graduada considerados pelo júri como sendo de interesse para o bom exercício da 
especialidade. Duração: 

 
  

(II) Experiência profissional  
  
    

a) Tempo total de actividade em análises clínicas/genética humana (excluindo o tempo do requisito de admissão) 

b) Tempo total de actividade em área(s) não contemplada(s) como requisito de admissão 

c) Classificação/Informação profissional  (média dos últimos 3 anos) 

d) Participação na estruturação e organização dos serviços 

e) Responsabilização por sectores ou unidades de serviço 

f) Participação na selecção de equipamentos e reagentes 

g) Estudo teórico e prático de métodos de análise laboratorial, e respectiva validação 

h) Selecção, concepção, adaptação e execução de novas metodologias em fase de experimentação 

i) Controlo global da qualidade, interpretação e validação de resultados 

j) 
Integração em equipas de serviço de urgência, conjuntamente com outros profissionais de saúde do departamento ou 
serviço, quando este regime se pratique 

l) Desenvolvimento e coordenação de protocolos de estudo 

m) Participação e/ou coordenação em programas de investigação científica 

n) 
Participação em processo de certificação do laboratório: gestão da qualidade, elaboração de procedimentos e 
colaboração no manual de segurança 

o) Participação em comissões técnicas 

  



 

(III) Actividade pedagógica 
    

a) 
Formação de estagiários, de internos de especialidade e de outros colaboradores em análises clínicas/genética 
humana 

  Estagiário(s) de especialidade 

  Interno(s) de especialidade 

  Estudante(s) 

  Outros colaboradores 

b) Leccionação no Ensino Superior (pré- e pós-graduada) 

  Cursos de licenciatura 

  Cursos de especialização 

  Cursos de mestrado/doutoramento 

  

OUTROS PARÂMETROS  

 
df 

(IV) Participação em júris de concursos e de avaliação 

  
  

  
 (V) Publicações e comunicações* 

 
  

 Publicações indexadas 

 Resumos em revistas indexadas 

 Conferências / Mesas redondas 

 Comunicações orais 

 “Posters” / Paineis  

 Outras 

 
* publicações indexadas = citação em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/medline.html  
 

  (VI) Associações profissionais e científicas 

  
  

  
(VII) Outras actividades 

 
  

 Actividade científica complementar, de interesse para o bom exercício da especialidade 

 Actividades sócio-profissionais 

 Outras 

 


