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 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, E. P. E.

Aviso n.º 11348/2022

Sumário: Abertura de ciclo de estudos especiais de Neurofisiologia Clínica.

Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do 
Porto, E. P. E., de 18 de maio de 2022, torna -se público que se encontram abertas candidaturas, 
pelo prazo de 10 dias, a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República, para 
frequência ao Ciclo de Estudos Especiais de Neurofisiologia Clínica.

1 — Legislação aplicável:
Ciclo de Estudos Especiais de Neurofisiologia Clínica foi criado pelo aviso da Direção -Geral dos 

Hospitais, publicado in Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 21 de janeiro de 1992. O referido 
ciclo rege -se pelo disposto na Portaria n.º 227/2007, de 5 de março.

2 — O Ciclo terá a duração de 24 meses, com início no segundo semestre de 2022.
3 — O Ciclo é o estabelecido no n.º 6 do Aviso da Direção -Geral dos Hospitais, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 21 de janeiro de 1992
4 — Local: As atividades do Ciclo decorrerão no Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospi-

talar Universitário do Porto, E. P. E.
5 — Podem concorrer a este ciclo todos os médicos que tenham como habilitações as referi-

das no n.º 8 do Aviso da Direção -Geral dos Hospitais, publicado in Diário da República, 2.ª série, 
n.º 16, de 21 de janeiro de 1992

6 — Serão admitidos, no máximo 2 candidatos para a área de EEG.
7 — O corpo docente:

Prof.ª Doutora Maria Teresa Pardal Monteiro Coelho, Assistente Graduada Sénior de Neurofi-
siologia, Diretora do Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E. 
e responsável pelo Ciclo de Estudos.

Prof. Doutor António Martins da Silva, Assistente Graduado Sénior de Neurofisiologia, apo-
sentado.

Dr. João Eduardo de Paiva Ramalheira, Assistente Graduado de Neurofisiologia do Ser-
viço de Neurofisiologia do Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospitalar Universitário do 
Porto, E. P. E..

Dr. João Manuel Carmona Lopes, Assistente Graduado de Neurofisiologia do Serviço de Neu-
rofisiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E..

Dr. Rui Jorge Guimarães Tavares Chorão, Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de 
Neurofisiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E..

Dr. Márcio Neves Cardoso, Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de Neurofisiologia do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E..

Dr. Joel André Guedes de Freitas, Assistente do Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospi-
talar Universitário do Porto, E. P. E.

Dra. Ana Paula Diogo Sousa, Assistente do Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, E. P. E..

8 — O Ciclo destina -se a fornecer aos seus frequentadores formação e experiência clínica, 
na execução e interpretação dos vários exames neurofisiológicos em correlação com a clínica que 
se traduz por:

Conhecimento do equipamento e técnicas para os vários tipos de exames;
Execução, em colaboração com os técnicos de Neurofisiologia, dos vários tipos de exames 

adequados à situação clínica;
Elaboração de protocolos de exame para cada um dos principais tipos de patologia;
Metodologia para a elaboração do relatório de cada exame, nomeadamente da correlação dos 

dados neurofisiológicos com os dados clínicos.
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9 — A seleção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular e entrevista de selecção 
realizada por júri constituído pelos seguintes elementos:

Presidente: Prof. Doutor José Fernando da Rocha Barros, Assistente Graduado Sénior de 
Neurologia, Director Clínico e Director do Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, E. P. E.

1.ª vogal: Prof.ª Doutora Maria Teresa Pardal Monteiro Coelho, Assistente Graduada Sénior 
de Neurofisiologia, Diretora do Serviço de Neurofisiologia do Centro Hospitalar Universitário do 
Porto, E. P. E. e responsável pelo Ciclo de Estudos.

2.ª vogal: Prof. Doutor António Martins da Silva, Assistente Graduado Sénior de Neurofisiolo-
gia, aposentado.

10 — Os candidatos selecionados mantêm o regime de trabalho que detêm ou, no caso de 
não haver vínculo anterior, o que seja permitido por lei.

11 — Aos candidatos selecionados que já detenham vínculo a outro estabelecimento ou 
serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde é garantida a frequência do Ciclo em Comissão 
gratuita de serviço.

12 — Durante os 24 meses de duração, o Ciclo funcionará segundo os critérios de ensino 
integrado com avaliação contínua. No fim do Ciclo será feita uma avaliação final realizada por 
júri constituído pela responsável pelo Ciclo de Estudos, um elemento da área do EEG do Serviço 
de Neurofisiologia, um elemento da área do EEG pediátrico do Serviço de Neurofisiologia e dois 
elementos externos convidados. Esta avaliação final será constituída pela componente contínua e 
provas formais de discussão curricular do relatório final e prova teórico -prática com discussão de 
caso clínico com exame de EEG.

13 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser formalizadas mediante 
requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universi-
tário do Porto E. P. E. e entregue diretamente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos deste 
Centro Hospitalar, durante as horas normais de expediente, até ao último dia do prazo estipulado, 
ou enviado pelo correio, sob registo e com aviso de receção, para o Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos do Centro Hospitalar do Porto E. P. E., sito no Largo Prof. Abel Salazar, 4099 -001 Porto.

a) Documentos a apresentar: requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administra-
ção do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E., onde deve constar a Identificação completa do reque-
rente (nome, data de nascimento, naturalidade, situação militar (caso aplicável), nacionalidade, 
residência, código postal, contacto telefónico e eletrónico, número e data do bilhete de identidade 
ou Cartão de Cidadão, identificação do organismo a que pertence) e a identificação do Ciclo a 
que se candidata, mediante referência ao número e data do Dário da República onde se encontra 
publicado o presente aviso;

b) Certificado comprovativo do grau de especialista;
c) Documento de autorização por parte do organismo de origem do candidato;
d) Dois exemplares do curriculum vitae.

14 — Os candidatos admitidos que vierem a ser admitidos ou excluídos serão avisados, por 
carta registada com aviso de receção.

25 de maio de 2022. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ilda Maria 
Correia de Magalhães.
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