
MATRIZ DA PROVA DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS PREVISTA NO ARTIGO 10º 

DO REGULAMENTO DO CONCURSO ESPECIAL PARA ACESSO, POR TITULARES DO 

GRAU DE LICENCIADO, AO CURSO DE MEDICINA COM MESTRADO INTEGRADO 

MINISTRADO NA ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO MINHO (Despacho 

RT-02/2018) 

 

ESTRUTURA E CONTEÚDOS  

Modalidade da prova: oral  

Conteúdo:  

A prova visa apreciar aspetos comportamentais evidenciados durantes as interações estabelecidas, 

nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação, de relacionamento pessoal bem como 

outros aspetos estruturantes da formação humana, nomeadamente de natureza cultural ou relacionados 

com a compreensão e respeito por princípios éticos ou, ainda, aspetos que permitam identificar sentido 

crítico através da capacidade de avaliação de situações, de julgamento e de discernimento para sugerir 

medidas, encontrar soluções e tomar decisões. A prova também poderá apelar a aspetos relacionados com 

o percurso académico e profissional dos candidatos. Deste modo, a prova não se destina a avaliar 

conteúdos cognitivos, pelo que não incide sobre conteúdos disciplinares específicos. 

 

Formato:  

 a prova é constituída por um conjunto de 10 situações de avaliação de competências transversais, 

designadas “estações”; 

 cada estação é, fisicamente, uma sala ou qualquer outro espaço independente e encontra-se 

disposta numa área física restrita do edifício onde tem lugar a prova;  

 na prova, os candidatos circulam entre as 10 estações ao ritmo de sinais sonoros; 

 cada estação implica a execução de uma única tarefa específica que pode ser apresentada como 

pergunta ou cenário; 

 cada estação tem duração de 10 minutos: 2 minutos para leitura da pergunta ou cenário e 8 

minutos para a sua realização; 

 antes de aceder a cada estação, o candidato encontrará a pergunta ou cenário afixado num local 

visível tendo 2 minutos para a leitura e reflexão, findos os quais um sinal sonoro dará permissão 

para a entrada na estação; 

 a prova poderá incluir estações adicionais correspondentes a intervalos de descanso; 



 em cada estação está presente um ou mais avaliadores que pode desempenhar funções de 

entrevistador e/ou observador do candidato; 

 existem estações onde estarão presentes indivíduos treinados para desempenhar papéis 

relevantes nos cenários respetivos; 

 a prova de competências transversais é concluída assim que todos os candidatos tiverem 

percorrido as 10 estações da prova. 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 Escala de cotação da prova: 0 a 20 valores 

 Cotação por pergunta: igual para todas as estações 

 Escala de cotação de cada estação: 0 a 20 valores 

 Classificação na prova: corresponde à média aritmética (arredondada às décimas) das 

classificações obtidas em todas as estações  

 Anulamento em estações: havendo necessidade de se proceder à anulação de alguma estação, 

por inimputabilidade do candidato, a classificação final do candidato na prova de competências 

transversais corresponderá à média aritmética (arredondada às décimas) das classificações obtidas 

em todas as restantes estações.  

 
 
Universidade do Minho, 27 de abril de 2018. 
 
O Presidente do Júri do Concurso, 

 

 
___________________________ 
 
Manuel João Costa 
(Professor Associado) 


