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• Funcionários da administração pública, cuja atividade profissional esteja ligada a funções de gestão na área da saúde,
poderão adquirir ferramentas para promover e planear eficazmente os recursos humanos que coordenam;

PÓS-GRADUAÇÃO

GESTÃO
EM SAÚDE

• Profissionais que procurem reconverter o seu percurso
laboral ou que procurem complementar os seus rendimentos profissionais.

Documentos para a Candidatura
• Uma fotografia tipo passe;
• Curriculum Vitae;
• Certificado de Habilitações;
• Cópia do cartão do cidadão (facultativo);.
Candidatura em www.ipt.pt

PLANO CURRICULAR
Apresentação e Objetivos
Num tempo em que as organizações de saúde atravessam dificuldades do ponto de vista da organização
e dos recursos (materiais, humanos e financeiros), urge
formar e preparar os vários intervenientes no setor da
saúde para uma gestão racional que permita o uso eficiente dos vários recursos existentes no SNS, visando
sempre minimizar o desperdício.
A Pós-Graduação em Gestão em Saúde (PG-GS) pretende formar profissionais que estejam capacitados
a integrar a vertente da Gestão nas Instituições de
Saúde, respondendo às recentes exigências da Ordem
dos Enfermeiros, enquanto formação certificada para a
Competência Avançada em Gestão.
Sendo assim, a Pós-Graduação em Gestão em Saúde
(PG-GS) procurará dar resposta à necessidade de estabelecer parcerias e trabalhar em rede para criar experiências de gestão eficientes e racionais, apostando na
aplicação de novas tecnologias que sejam suscetíveis
de contribuir para o desenvolvimento das organizações
de saúde e, por consequência, das populações locais.

Objetivos
• Dotar os alunos de licenciatura de uma formação
especializada em Gestão em Saúde com uma forte
componente prática;
• Contribuir para o desenvolvimento de competências
na área da gestão para os profissionais de saúde;
• Responder à exigência legal da Ordem dos Enfermeiros
– Regulamento da Competência Acrescida Avançada
em Gestão (regulamento nº76/2018);
• Promover a empregabilidade no setor da saúde;
• Incentivar as instituições públicas e privadas de saúde,
a gerirem e a planearem os seus recursos humanos
dotando os mesmos de conhecimentos na área da
gestão.

Destinatários
• Diplomados na área da saúde (enfermeiros, médicos, e
profissionais desse mesmo setor) que pretendam
obter uma formação especializada na área da gestão
com forte pendor prático como complemento do seu
percurso académico;

MÓDULOS

ECTS

Operação e Logística e Planeamento em Saúde

4

Comportamento Organizacional, Gestão de RH e Liderança

4

Finanças na Saúde, Economia e Gestão da Qualidade

4

Governação Clinica, Políticas e Sistemas de Saúde

4

Métodos Estatísticos e Sistemas de Informação

4

Turismo na Saúde e Comunicação

4

SEMINÁRIOS
Seminários de Direito na Saúde

2

Seminários de Marketing

2

Seminários de Segurança e Proteção de Dados em Saúde

2

