
  ENVIAR PARA: mfic@pharma-academy.pt
(enviar pdf preenchido, digitalização ou fotografia legível, em alternativa enviar dados redigidos  
diretamente no corpo da mensagem)

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM MEDICINA FARMACÊUTICA E INVESTIGAÇÃO CLÍNICA
PMA - Pharmaceutical  Medicine Academy, lda.
Urb. Qta do Rossaio, 20 | 3040-667 Coimbra | Portugal
Tlm. 914 540 571 | Tel +351 239 438 239 | www.pharma-academy.pt

Documentos enviados em anexo ao formulário: 
  (pontos 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 do processo de candidatura - próxima página)

CERTIFICADO DE HABLITAÇÕES

CURRICULUM VITAE

OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES NÚMERO :

Formulário de Candidatura

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME COMPLETO DO 
CANDIDATO:  

MORADA:  

CÓDIGO POSTAL:  LOCALIDADE: 

E-MAIL: TELEFONE: 

N.º DA CARTEIRA 
PROFISSIONAL (*):

                             *Ordem dos Farmacêuticos

Por favor preencha, quando aplicável, os campos abaixo:

Proteção de dados: 
  (preenchimento obrigatório, exceto o último ponto)

Autorizo a tratamento dos meus dados de identificação e informação curricular para efeitos de avaliação da candidatura e aplicação dos critérios 
de seleção e seriação dos candidatos.

Autorizo o tratamento dos meus dados de identificação no âmbito da logística da sessões presenciais, incluindo na folha de presenças e lista de 
participantes (nome e afiliação/empresa), pautas de avaliação, emissão de certificados e participação em questionários de satisfação global.

Pretendo receber informação das ações promocionais/comerciais da PMA - Pharmaceutical  Medicine Academy, Lda através do email facultado 
neste formulário, sem que esta informação seja facultada a entidades terceiras. 

Todos os tratamentos de dados pessoais não especificados neste formulário, serão alvo de consentimento prévio específico.

edição 2019  

Programa de Formação em
MEDICINA FARMACÊUTICA E
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

ORGANIZAÇÃO

www.pharma-academy.pt/mfic.html

Ordem dos Farmacêuticos 
Secção Regional do Norte
Rua António Cândido, 154 
4200-074 Porto
Tel: 225 073 440; Fax: 225 073 449
formação@ofnorte.pt  

PMA, Lda. 
Urb. Qta. do Rossaio, 20
3040-667 Coimbra
Tel: 914 540 571   
bgago@pharma-academy.pt

SECÇÃO
REGIONAL
DO NORTE



edição 2019  

Programa de Formação em
MEDICINA FARMACÊUTICA E
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

ORGANIZAÇÃO

www.pharma-academy.pt/mfic.html

Ordem dos Farmacêuticos 
Secção Regional do Norte
Rua António Cândido, 154 
4200-074 Porto
Tel: 225 073 440; Fax: 225 073 449
formação@ofnorte.pt  

PMA, Lda. 
Urb. Qta. do Rossaio, 20
3040-667 Coimbra
Tel: 914 540 571   
bgago@pharma-academy.pt

SECÇÃO
REGIONAL
DO NORTE

PROCESSO DE CANDIDATURA
1. Vagas: 

1.1. Número total de vagas: 25

1.2. Número de inscrições necessárias ao funcionamento do programa completo: 10 

2. Habilitações de acesso: 

2.1. Podem candidatar-se os detentores de grau académico em Ciências Farmacêuticas e outras áreas afins das 
ciências da saúde e ciências da vida. 

2.2. A Direção do Programa pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas no número 
anterior mas cujo curriculum académico, científico ou profissional demonstre adequada preparação para a 
frequência do programa. 

3. Critérios de seleção de candidatos: 

3.1. Os candidatos serão selecionados pela Direção do Programa, tendo em consideração os seguintes 
parâmetros: 

 a) Curriculo académico;

 b) Curriculo profissional; 

 c) Curriculo científico. 

3.2 Os subcritérios densificadores encontram-se descritos na página seguinte.

4. Período de candidatura: 1 de março a 30 de abril de 2019 

4.1. Formalização de candidaturas – a candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via Internet através de: 
mfic@pharma-academy.pt

4.2. Lista de documentos necessários à instrução do processo de candidatura: 

4.2.1. Formulário de candidatura (página 25); 

4.2.2. Certificado de habilitações indicando o grau com que se candidata; 

4.2.3. Curriculum vitae; 

4.2.4. Outros documentos que o candidato considere pertinentes para apreciação do seu mérito curricular. 

4.3 Os documentos referidos no ponto 4.2 podem, caso não seja possível o seu envio por via eletrónica, ser 
enviados por correio registado até ao final do prazo de candidatura para: PMA – Pharmaceutical Medicine 
Academy, Lda., Urb. Qta. do Rossaio, 20, 3040-667 Coimbra.

5. Período de seleção dos candidatos: 1 de maio e 8 de maio de 2019, sendo a classificação final comunicada aos 
candidatos por via eletrónica (e-mail).

6. Período de formalização da inscrição: 8 a 22 de maio de 2019. 

7. Propinas:

7.1. A inscrição no Programa de Formação em Medicina Farmacêutica e Investigação Clínica inclui a participação 
nos 10 módulos de formação, avaliação e Diploma.

7.2. Custo do Programa: €2750 (€2250 para profissionais inscritos na ordem dos farmacêuticos)
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Na seleção e seriação dos candidatos serão ponderados os seguintes critérios:

A) Currículo académico (CA) – ponderando as habilitações nos seguintes termos:

(i) com classificação final da licenciatura ou equivalente: 10-13 valores 5 valores

(ii) com classificação final da licenciatura ou equivalente: 14-15 valores 10 valores

(iii) com classificação final da licenciatura ou equivalente: 16-17 valores 15 valores

(iv) com classificação final da licenciatura ou equivalente: 18-20 valores 20 valores

Se o candidato for detentor de Licenciatura em Ciências Farmacêuticas (pré-bolonha)  
ou Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas acrescem 20 valores. 

B) Currículo profissional (CP) – ponderando, numa escala de 0-15 valores, a duração e  
natureza de funções profissionais exercidas, em áreas afins ao programa de formação,  
nos seguintes termos. 

(i) currículo pouco relevante 0 valores

(ii) currículo relevante 5 valores

(iii) currículo muito relevante 10 valores

(iv) currículo extremamente relevante 15 valores

C) Currículo científico (CC) – ponderando, numa escala de 0-15 valores, a participação dos candidatos em 
congressos, seminários, atividades de investigação, publicações, prémios e elementos análogos, desde que 
se trate de atividades em áreas científicas afins ao programa de formação, nos seguintes termos: 

(i) currículo pouco relevante 0 valores

(ii) currículo relevante 5 valores

(iii) currículo muito relevante 10 valores

(iv) currículo extremamente relevante 15 valores

A classificação final (CF) será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: CF = CA+CP+CC em que: 
CF = Classificação Final; CA = Currículo Académico; CC = Currículo Científico; CP = Currículo Profissional; 

Em caso de igualdade na Classificação Final (CF), serão aplicados os seguintes critérios de preferência: 
1º) o candidato com melhor currículo profissional; 
2º) o candidato com melhor currículo académico;  
3º) o candidato com melhor currículo científico; 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS
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