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EXAME FINAL DE INTERNATO MGF 2016 

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS INTERNOS PROPOSTOS PARA EXAME 

De acordo com a Portaria 45/2015 de 20 de fevereiro (Programa de Internato de 

Medicina Geral e Familiar) e a Portaria 224-B/2015 de 29 de julho (Regulamento de 

Internato Médico) o exame final de internato de 2016 será realizado de forma 

diferente. Os Coordenadores de Internato de MGF têm vido a trabalhar de modo a 

uniformizar procedimentos. Para complementar a informação já divulgada interessa 

informar os médicos internos sobre o seguinte:  

1. Composição do juri 

a. O juri de exame é agora composto por um presidente, dois vogais 

efectivos e dois vogais suplentes (artigo 61º do RIM);  

b. O orientador de formação é o 2º vogal efectivo. 

2. Coordenação do processo (artigo 59º do RIM)  

a. A coordenação da realização das provas é da responsabilidade das 

respectivas Coordenações Regionais; 

b. Os locais de realização das provas são propostos pelas respectivas 

Coordenações Regionais de MGF ao Colégio de MGF até 7 de 

dezembro tendo por base o disposto na alinea c) no nº 2 do artigo 61º 

do RIM.  

c) Os locais de realização das provas são determinados por acordo entre o CNIM e a 

Ordem dos Médicos, de entre as unidades e os serviços aos quais tenha sido atribuída, 

nesse ano, idoneidade formativa na respetiva especialidade, ressalvando -se que um 

médico interno não pode fazer avaliação final no seu local de colocação; 

c. Cada juri de exame terá de 6 a 12 médicos internos para avaliar. 

3. A Prova de Discussão Curricular (Artigo 65º do RIM e número 6.1 do 

Programa de MGF) no essencial mantem o modelo habitual.  

a. A grande diferença é a aplicação do disposto no Artigo 49º do RIM, nos 

pontos 3 e 4 relativa à valorização da classificação dos estágios do 

programa de formação com ponderação de 40% nesta prova: 

“3 — O apuramento da classificação obtida na totalidade dos estágios do programa 

resulta da média das classificações atribuídas a cada estágio, em cada uma das 

componentes avaliativas, ponderada pelo tempo de duração do mesmo...” 

“4 — A classificação prevista no número anterior é valorizada na classificação da prova 

de discussão curricular da avaliação final do internato com uma ponderação de 40%... “ 
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b. O curriculum vitae deve ter no máximo de 125 páginas mas cada júri 

poderá determinar uma dimensão mais restritiva; 

c. Os anexos deverão ser organizados pelo médico interno e 

disponibilizados a pedido do júri antes ou durante a prova de discussão; 

d. Cada médico interno deverá entregar na respectiva Coordenação três 

exemplares em papel e um exemplar em formato digital. 

4. A Prova Prática (Artigo 66º do RIM e número 6.2 do Programa de MGF) será a 

discussão de um caso clínico sorteado entre três na hora do exame.  

a. Todas as provas práticas terão que estar concluídas até 15 de abril. 

5. A Prova Téórica (Artigo 67º do RIM e número 6.3 do Programa de MGF) será 

um teste de escolha múltipla (TEM). De acordo com o Programa de MGF foi 

formada uma Comissão para elaboração do TEM.  

a. A Comissão de elaboração do TEM é composta pelos seguintes dez 

membros: Dra Maria da Luz Loureiro, Profª Doutora Isabel Santos, Dr. 

Arquimínio Eliseu, Dr. Rui Nogueira, Dra Helena Boavida, Prof. Doutor 

Jaime Correia de Sousa, Profª Doutora Maria Luciana Couto, Prof. 

Doutor Luiz Miguel Santiago, Prof. Doutor Luís André Alves, Dr. José 

Mendonça da Costa 

b. O TEM terá 100 perguntas com uma única hipótese a assinalar como 

adequada; 

c. O TEM terá a duração de 150 minutos; 

d. O TEM realizar-se-á em cada Região com pelo menos 12 médicos 

internos em exame; 

e. Em caso de necessidade os médicos internos do Alentejo deslocar-se-

ão ao Algarve e os da Madeira e dos Açores a Lisboa; 

f. O TEM realizar-se-á na 2ª quinzena de abril, estando previsto para 22 

de abril; 

g. O Regulamento do TEM está aprovado pela Ordem dos Médicos e pelo 

CNIM e será divulgado em breve; 

h. A bibliografia de suporte ao TEM é divulgada em listagem 

complementar a esta informação. 

 

Os Coordenadores Regionais de Internato MGF 


