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A efetivação da disponibilidade das Unidades de Saúde dependerá das circunstancias 

associadas à pandemia COVID-19, no momento do inicio do Estágio Clínico 

Profissionalizante.  

 

A colocação em hospitais que colaboram no Estágio Clínico Profissionalizante é realizada 

através de 2 concursos: O Concurso Preferencial e o Concurso Rotações. 

 
1. Concurso Preferencial 
 
O objetivo do Concurso Preferencial é permitir ao aluno a realização de um maior número 

de áreas de estágio num hospital da sua preferência.  

A candidatura será realizada no Sistema de Gestão Académico 

FénixEdu/Rotações/Candidaturas ao Concurso Preferencial, devendo o aluno ter as suas 

credenciais de acesso atualizadas para aceder ao mesmo.  

O Concurso Preferencial realiza-se em 2 fases e cada fase tem 2 voltas. A 2ª volta de cada 

fase é apenas para os alunos que não ficaram colocados na 1ª volta ou que rejeitaram a 

sua colocação. 

 

1ª Fase – Colocação num Grupo de Rotação (Mapa de Rotações) 
 

Os alunos concorrem apenas a Grupos (ordenam os 18 grupos por ordem de preferência, 

da qual escolhem mínimo 1 e máximo 18). 

Os alunos colocados pela Cooperação Internacional não se devem candidatar a esta 

fase uma vez que já se encontram colocados nos respetivos grupos. 
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O n.º de vagas disponibilizadas para cada um dos 18 grupos de rotação de estágio 

corresponde ao n.º total de alunos que se candidatam ao concurso a dividir por 18. 

 

2ª Fase – Colocação em Áreas e Hospitais 

 
Concorrem a esta fase os alunos colocados na 1ª Fase + Mobilidade (alunos colocados pela 

Gestão da Mobilidade Académica). 

Os alunos concorrem às Áreas e aos Hospitais já com o grupo atribuído. 

Os Hospitais encontram se descriminados nas seguintes Listas:  

Lista 1 – Hospitais de Lisboa 

1a) Hospitais Lisboa-centro  

1b) Hospitais Lisboa-periferia 

1c) Outros Hospitais da Área Metropolitana de Lisboa 

Lista 2 – Outros Hospitais Nacionais 

As condições de escolha do Hospital/Área da sua preferência, são as seguintes: 

• Para a lista 1a) o aluno poderá escolher até 2 estágios num mesmo hospital 

selecionado da lista de hospitais; 

• Para a lista 1b) o aluno poderá escolher até 3 estágios num mesmo hospital 

selecionado da lista de hospitais; 

• Para a lista 1c) e 2 o aluno poderá escolher até 4 estágios num mesmo 

hospital selecionado da lista de hospitais; 

Na escolha de estágios nos Hospitais supracitados na Lista 1a), Lista 1b), 1c) e 2 deverão 

ser consideradas as seguintes percentagens de ocupação, do total de vagas 

disponibilizadas pela Instituição/Área: 

Lista 1 – Hospitais de Lisboa 

1a) Hospitais Lisboa-centro   50% 

1b) Hospitais Lisboa-periferia   50% 

1c) Outros Hospitais da Área Metropolitana de Lisboa   100% 
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Lista 2 – Outros Hospitais Nacionais   100% 

A colocação será realizada na opção que preencher o maior número de áreas:  

 
1º exemplo 

1ª Opção: possível satisfazer 1 de 2 áreas   

2ª opção: possível satisfazer 1 de 1 áreas  

3ª opção: possível satisfazer 2 de 2 áreas (prevalece) 

RAZÃO: Foi escolhida a opção 3, uma vez que, apesar de a 2ª ter sido totalmente 

satisfeita, a 3ª opção também o foi e para alem disso ocupou um nº maior de áreas. 

2º exemplo 

1ª Opção: possível satisfazer 1 de 2 áreas  

2ª opção: possível satisfazer 2 de 3 áreas  (prevalece) 

3ª opção: possível satisfazer 2 de 2 áreas   

Os alunos apenas se candidatam à realização de estágios em serviços hospitalares. Para as 

situações em que os serviços de um hospital se encontrem divididos em I e II, os alunos serão 

distribuídos aleatoriamente pelos mesmos através do sistema. 

Os alunos que ocupem vagas nesta fase não podem escolher os locais de realização das áreas de 

estágio sem hospital atribuído no Concurso Preferencial, sendo colocados nos mesmos, de forma 

aleatória, nos vários Hospitais da lista 1. Este procedimento ocorre no final da 2.ª volta da 2.ª fase 

do concurso preferencial. 

Relativamente à Área de Medicina Geral e Familiar, o aluno ao preencher o formulário de 

candidatura poderá efetuar o seguinte: 

• Assinalar “sim” e prescindir de ser colocado aleatoriamente, pelo sistema, numa Unidade 

de Saúde da Área Metropolitana de Lisboa 

• Assinalar “Não” e ser colocado aleatoriamente pelo sistema numa Unidade de Saúde da 

Área Metropolitana de Lisboa 

O aluno ao assinalar “Sim” deverá criar um acordo com uma Unidade de Cuidados Primários e 

respetivo Médico Especialista em Medicina Geral e Familiar para frequentar o estágio nesse local 

com esse tutor. Nesta situação em concreto deverão ser cumpridas as normas definidas nas 
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Disposições Práticas, documento aprovado anualmente pelo Coordenador do Estágio de 

Medicina Geral e Familiar. 

 

2. Concurso Rotações 
 
Este concurso é para os alunos que não ficaram colocados através da Gestão da Mobilidade 

Académica e / ou Concurso Preferencial.  

Após a colocação por Concurso Preferencial, as vagas sobrantes das listas 1 serão incluídas 

no Concurso de Rotações. 

Modelo das fichas que estarão disponíveis para escolha: 

 

Será colocado a concurso fichas completas (com a indicação do local em cada uma das áreas de 

estágio) por grupo de rotação, de acordo com o número de alunos que irão ao Concurso 

Rotações.  

Exemplo: candidatam-se 60 alunos e serão 60 as fichas que estarão a concurso. 

Este concurso é organizado pela Comissão de Curso 

 

 


