CUIDAR PARA A
VIABILIDADE TECIDULAR
A formação especializada "Cuidar para a
Viabilidade Tecidular" resulta da parceria
da Escola Superior de Enfermagem de São
José de Cluny com a ELCOS - Sociedade
Portuguesa de Feridas.
Desta parceria emerge como centralidades

PÓS-GRADUAÇÃO

a ESESJCluny, enquanto instituição de

CUIDAR PARA A
VIABILIDADE
TECIDULAR

referência na oferta de projetos educativos
de

carácter

profissionalizante,

e

a

Sociedade de Feridas, cuja interação com
entidades

científico-profissionais

que

atuam no estudo e avaliação de feridas
valorizam a qualidade técnico-científica
deste projeto.
Destinatários: Profissionais de saúde
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CANDIDATURAS ABERTAS
1ª fase de inscrição - 20 de setembro

PORQUE A ESCOLHA CLUNY?
Com 67 anoson-line:
de experiência, a Escola
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Superior de Enfermagem de São José de
www.esesjcluny.pt/candidaturas

OBJETIVOS DO CURSO

SAÍDAS PROFISSIONAIS

O Curso, se intervenção avançada em

Hospitais Gerais e Especializados públicos e
privados;

feridas,

visa

assegurar

a

formação

1aCluny
fase é uma escola muito conceituada em

científica, técnica, humana e cultural de

Candidaturas: 14 de julho a 19 de agosto
Portugal 29 de agosto
e
reconhecida
Resultados:
Matrícula
e Inscrição: 30 de agosto a 9 de
internacionalmente.
setembro
0
O Laboratório
Avançado de Enfermagem

profissionais

2a(LAE)
fase - aliado às novas tecnologias e

feridas.
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de setembro
promotor 12
doa 22desenvolvimento
de
Resultados: 26 de setembro
competências
de pesquisa
e de
acesso à
Matrícula
e Inscrição:
26 a 28 de
setembro

no

âmbito

da

saúde,

habilitando-os para uma prestação de
cuidados especializados a pessoas com

INFORMAÇÕES

Centros de Saúde;
Clínicas de Saúde;
Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados.

SERIAÇÃO E SELEÇÃO

mais recente evidência científica - a

a

3 fase

possibilidade de estudar em alguns países
Candidaturas: 3 a 7 de outubro
europeus 10
com
programa Erasmus+ e o
Resultados:
deooutubro
Matrícula e Inscrição: 10 a 12 de outubro
trabalho de serviço na comunidade (com
programas de promoção de saúde com
grande adesão dos estudantes e que muito
têm ajudado na melhoria dos cuidados de
saúde da população) são alguns dos
atrativos desta escola com ambiente
familiar e descontraído.
Escola Superior de Enfermagem de São
José de Cluny, a escolha mais acertada!

Destinatários: Profissionais de Saúde
Número de vagas: 30
Início das atividades curriculares:
4 de outubro de 2016
Horário:
Terças-feiras, quintas-feiras e sábados em
período pós-laboral

A seriação e seleção de candidatos será de
acordo com os seguintes critérios:
Formação Académica;
Experiência Profissional;
Formação ao longo da vida;
Trabalho científico.
Caberá ao júri a análise curricular de
acordo com a alínea a) do artigo 26º do DL
107/2008, de 25 de junho, bem como a
deliberação sobre todas as situações que
necessitem de clarificação, ou sejam
omissas.

