




UNIVERSIDADE DOS AÇORES
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Subme�da 06/03/2023 15:58:06 por Maria Helena Mendes Vieira

Candidatura a Coordenador de Departamento

Departamento Departamento de Enfermagem, Saúde Mental e Gerontologia 

Nome Maria Helena Mendes Vieira 

Fundamentação
da adequação
do perfil do
candidato

Sou professora adjunta há cerca de 20 anos, com experiência de regências com o mesmo tempo. Atualmente tenho 4
regências, a UC Microbiologia, Parasitologia e Controlo de Infeção, a UC Enfermagem Adulto e Idoso, a Enfermagem à
pessoa em situação de doença I e a UC Ensino Clínico Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares I. Especialmente esta
úl�ma Unidade Curricular proporciona uma rica experiência no trabalho de equipa, na Distribuição de Serviço Docente e
dos estudantes pelas várias unidades de saúde da região. 
Além disso tenho demonstrado competências técnicas e de gestão, nomeadamente na capacidade de resolução de
problemas e no planeamento das a�vidades em tempo ú�l. 
 

Mo�vações
para o exercício
das funções

O cargo de coordenador de Departamento, além de ser um desafio, permi�rá demonstrar as minhas competências a
nível pessoal e profissional. 
Sinto-me confiante e preparada para assumir esse desafio, trabalhar em equipa com competências comportamentais
essenciais para o crescimento pessoal e profissional, como a autoconfiança e automo�vação, e ins�tucional. 
 



UNIVERSIDADE DOS AÇORES

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

Referência ESS/ELE/CD/2023/002

Subme�da 06/03/2023 15:28:43 por Timothy Francisco Lima

Candidatura a Coordenador de Departamento

Departamento Departamento de Enfermagem, Saúde Mental e Gerontologia 

Nome Timothy Francisco Lima 

Fundamentação da adequação do perfil do candidato -Rn, MSc in Pallia�ve Care, PhD in Nursing Sciences 
- Mestrando em Enfermagem de Reabilitação 
 

Mo�vações para o exercício das funções Coordenador de departamento entre 2017 e 2019 
Coordenador de departamento desde 2021 
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Subme�da 28/02/2023 10:50:07 por Helder José Alves Rocha Pereira

Candidatura a Coordenador de Departamento

Departamento Departamento de Enfermagem, Saúde da Família e Comunidade 

Nome Helder José Alves Rocha Pereira 

Fundamentação
da adequação
do perfil do
candidato

Para o exercício do cargo de coordenador de departamento de acordo com o artº 24 dos Estatutos da Escola Superior de
Saúde da Universidade dos Açores, deve ser eleito um docente ou inves�gador com o grau de doutor ou �tulo de
especialista que se encontre afeto à subunidade orgânica em regime de tempo integral. 
Considerando que: (i) possuo o grau de doutor, (ii) sou Professor de Carreira em regime de tempo integral com
exclusividade as funções no Departamento de Enfermagem , Saúde da Família e Comunidade e (iii) assumi o exercício
das funções de coordenador de departamento nos úl�mos quatro anos; penso ter reunidas as condições legais e de
conhecimento das funções esperadas para o cargo a que me candidato. 
 

Mo�vações
para o exercício
das funções

A mo�vação para o exercício das funções de coordenador de departamento prendem-se, tal como nas anteriores
eleições, genericamente com duas ordens de razões: (1) contribuir para o desenvolvimento do DESFC no âmbito da
missão da ESS; (2) aproveitar a experiência adquirida no exercício do cargo em prol da estabilidade e desenvolvimento
dos projetos de formação em que o DESFC se encontra envolvido..  


