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O Curso de Pós-Graduação em Auditoria em Saúde -
2ª Edição é promovido pela Associação NOVA
Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional
de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa
(ENSP-NOVA) e o Instituto Português de Auditoria
Interna (IPAI).

Com um corpo docente e preletores de reconhecido
mérito académico e profissional, esta Pós-
graduação apresenta uma visão global da prática da
Auditoria e do papel do Auditor no setor da saúde e
abrange diversas áreas do setor público, privado e
social.

Esta oferta formativa é inteiramente desenhada para
responder às necessidades do sector da saúde e
abrange as instituições prestadoras de cuidados de
saúde de diversos níveis de cuidados
nomeadamente, hospitais, centros de saúde, os
organismos centrais e de administração.

Adicionalmente, a frequência do Curso permite
acumular ECTs para formação contínua dos
auditores internos e para frequência futura de cursos
de mestrado, de especialização entre outros.
 

Apresentação 

Destinatários
Auditores internos

Técnicos de auditoria

Profissionais ou licenciados de diversas áreas do
conhecimento como economia, gestão, direito,
engenharia, medicina, enfermagem, farmácia, entre
outros - que pretendam desenvolver competências ou
atualizar conhecimentos para desenvolver a sua
atividade profissional na área da auditoria em saúde



O Curso tem como objetivo principal a aquisição de conhecimentos científicos, técnicos e
competências especializadas no âmbito da auditoria em instituições de saúde, visando:

• Conferir as competências que permitam o domínio e a implementação das metodologias de
Auditoria aplicadas às instituições do sector da saúde.

• Fomentar a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos de análise e verificação, tendo
em consideração os normativos enquadradores da prática de Auditoria, bem como a
regulamentação legal e as orientações internacionais.

• Promover o domínio das técnicas e ferramentas de trabalho do Auditor nas diferentes áreas
de conhecimento.

• Fornecer os conhecimentos necessários para a condução de todas as etapas de uma
Auditoria desde a fase de planificação, execução, finalização ao reporte e comunicação dos
resultados.
 

Objetivos

Taxa de candidatura - 50 €
Propinas -1.800 €

Grau de licenciatura (ou equivalente)

Os candidatos serão selecionados por análise curricular
O curso funcionará com um mínimo de 10 inscrições e um máximo de 25

A candidatura é realizada online, no website da ENSP-NOVA, através do preenchimento de um
formulário e questionário biográfico. Todos os documentos necessários à formalização da
candidatura, nomeadamente a documentação comprovativa de grau(s) académico(s) deve ser
anexada ao formulário de candidatura. 

Requisitos

Seleção

Encargos 

Admissão



 
Prof. Ana Patrícia

Marques (ENSP-NOVA)
 
 
 

Plano Curricular e 
Equipa  Docente

Introdução à Auditoria em Saúde | Fátima Geada e Antonieta Ávila
Auditoria clínica, qualidade e classificação de doentes | Sílvia Lopes, Paulo Boto, Paulo
Sousa, Carlos Moreira
 Código de Conduta Ética, Compliance e proteção de dados | João Cordeiro, Paula Lobato
Faria, Fátima Geada, Luis Lee 
 Gestão de Risco | Fátima Geada, Luis Lee
 Estatística e Amostragem Aplicadas à Auditoria e Business Intelligence | Fátima Geada
Auditoria e metodologia de gestão financeira | Luís Alves, Laura Santos
Fraude | Carla Costa
Comunicação | Ana Rita Goes, Isabel Albuquerque, Antonieta Ávila, Cecília Moreira
Caso Prático | Fátima Geada, Patrícia Marques, Antonieta Ávila
Seminários | Florentinho Serranheira, Susana Viegas, Tiago Dias, Convidados Institucionais*

 * Novo formato integrado nesta segunda edição da Pós-Graduação, que visa promover o
conhecimento e análise prática de casos e exemplos com convidados especiais. 

 

Coordenação

 Prof. Fátima Geada 
(IPAI)

 

https://www.ensp.unl.pt/docentes/patricia-marques/
https://www.ensp.unl.pt/wp-content/uploads/2021/12/cvfatima-castanheira-geadaensp.pdf


Inscrições: Até 21 outubro 2022

Início do Curso: 4 novembro 2022

Fim do Curso: 4 março 2023

Datas
relevantes

Calendário

O Curso é presencial e terá lugar nas instalações da
ENSP–NOVA e, sempre que a situação o justifique,
poderá ser lecionado à distância.

Sextas-feiras: 14h30 – 20h10

Sábados: 9h30 – 13h10

É obrigatória a presença em pelo menos 75% das
sessões letivas.

Para mais informações:
Consulte o site da ENSP-NOVA ou contacte o
Secretariado deste Curso:
ensp.unl.pt
secretariado@ansp.pt

mailto:secretariado@ansp.pt

