Enfermeiros para Hospitais Públicos (NHS) e Privados
no Reino Unido

AMPLIA Health
Propostas para Enfermeiros
(recém licenciados e com
experiência) para Hospitais
Públicos (NHS) e Privados
no Reino Unido

A AMPLIA Health (o nosso conceito)

A AMPLIA Health é uma empresa Multinacional com intervenção em Portugal, Itália e

Espanha e dedica-se ao recrutamento personalizado de profissionais na área da Saúde –
Técnicos de Saúde, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Dentistas e Médicos Especialistas.
Em projetos de carreira internacionais, detemos parcerias com organizações de prestígio nos
países de integração, que possibilitam projetos profissionais sólidos, aliando a estabilidade
profissional a condições salariais motivantes.

RECRUTAMENTO PERSONALIZADO: encontrar o projeto profissional para cada Enfermeiro!
Mais do que simplesmente “encaminhar” para as vagas existentes, aprofundamos as
motivações do Enfermeiro, a sua experiência e aconselhamos (num processo conjunto) qual o
melhor projeto profissional.

A necessidade da integração de Enfermeiros no REINO UNIDO

Necessidade evidente de Recrutamento de Enfermeiros em diversas cidades no Reino Unido,

nomeadamente em hospitais públicos, privados e nursing homes/lares.
A AMPLIA Health integra Enfermeiros em Hospitais Públicos e Privados de prestígio, em
diversas cidades britânicas (p.e., Londres, Liverpool, Leeds, etc.).

O nosso conceito é encontrar um Hospital de acordo com a sua preferência por Cidade e área
de intervenção.
Se ainda não tiver a equivalência do Curso no Nurses and Midwifery Council (NMC),
incentivamos que faça primeiro o Exame linguístico IELTS ou OET.
Com um dos exames Exame OET (grade B) ou o IELTS (score 7.0) realizado com êxito,
conseguimos aconselhar uma série de propostas de trabalho em Hospitais nas cidades da
sua preferência. Fazemos, portanto, um recrutamento centrado nas suas motivações!

O PROCESSO de REGISTO no Reino Unido NMC (Nurses and Midwifery Council)
Passo 1: Requerer o formulário de candidatura

Para se registar como Enfermeiro Generalista, escolha a classificação Adult Nurse (RN1) (quando preencher
o formulário de candidatura online, o NMC irá enviar-lhe por correio o formulário de candidatura completo, que
deve preencher e devolver juntamente com os restantes documentos pedidos).

Passo 2: Documentação Necessária
Enquanto aguarda a chegada do formulário, pode começar a reunir os documentos necessários:
- Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou Passaporte;
- Certificado de Casamento/União de Facto (se aplicável );

- Carta emitida pela Ordem dos Enfermeiros que certifique o seu registo atual e que não tem qualquer
processo pendente ou acusação por má prática – este certificado terá que ser emitido a propósito do registo
no NMC, portanto terá que ter data inferior a seis meses;
- Registo Criminal do seu país, tirado há não mais de 6 meses antes da data de receção pelo NMC;
- Diploma ou Certificado de Curso.

O PROCESSO de REGISTO no Reino Unido NMC (Nurses and Midwifery Council)
Passo 3: Efetuar o Exame IELTS ou o OET

Requer-se aos Enfermeiros para se registarem no NMC que saibam comunicar de forma proficiente em
inglês – isto pressupõe saber falar, ler, escrever e escutar na língua.
Uma das formas mais comummente utilizadas para comprovar a proficiência da língua inglesa é o exame

IELTS, sendo sempre exigida uma classificação de, pelo menos, 7.0 nos quatro módulos: comunicação
oral, leitura, escrita e escuta. Assim sendo, enquanto requer no site do NMC o envio do Package para
fazer o seu registo, em simultâneo deve-se focar na aprovação do Exame IELTS.

Só com o Exame IELTS ou o Occupational English Test concluídos com êxito é que conseguirá laborar
como enfermeiro registado!

O PROCESSO de REGISTO no Reino Unido NMC (Nurses and Midwifery Council)
Passo 3: Efetuar o Exame IELTS ou o OET (continuação)

Recomendamos que faça 1º SIMULAÇÃO DO EXAME IELTS NO SEGUINTE LINK PARA TOMAR UMA
DECISÃO CONSICENTE E ACERTADA: https://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
Deve dirigir-se a uma escola de línguas (idealmente British Council), informar quais os seus objetivos,
fazer a preparação para o exame e o exame IELTS.

Enviamos, em anexo, o documento “AMPLIA Health OET” com uma descrição do exame Occupational
English Test (OET).

Candidatura para HOSPITAIS NHS e Privados

SE TIVER UM NÍVEL DE INGLÊS C1 – tentar NHS Trust Hospital
Se tiver um bom nível de inglês, pelo menos C1 (quadro de referência europeu), poderemos tentar integrálo diretamente para um Hospital do Sistema Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.
Antes de fazer o exame IELTS aconselhámos a fazer um Teste de Conhecimentos de Inglês “Placement

Test”, para compreendermos de modo realista se conseguirá passar no exame IELTS. O Exame IELTS ou
o OET (Occupational English Test) é um requisito obrigatório da língua inglesa.
Se tiver, no placement test, um nível C1 e comunicar bem em inglês incentivamos que opte pela realização
do exame IELTS ou do OET (este último mais direcionado para a área da Saúde).
Se tiver sido aprovado(a) no Exame IELTS ou OET poderá iniciar como Healthcare Assistant em
simultâneo com o processo de registo a decorrer OU aguardar que o processo esteja completamente
terminado para desempenhar funções, desde o início, como Enfermeiro Generalista Registado (Registered

Staff Nurse).
Com o exame concluído os Hospitais pagam o relocation package que cobre os custos do exame. Se Não
passar no exame os nossos parceiros proporcionam formação gratuita para que possa passar numa
próxima tentativa.

CONDIÇÕES SALARIAIS HOSPITAIS NHS e Privados

• Tabela Salarial do Sistema Nacional de Saúde (NHS): https://www.nhsemployers.org/yourworkforce/pay-and-reward/agenda-for-change/pay-scales/annual

Encontrará a tabela Salarial na página seguinte.
• Um Enfermeiro Registado aufere um Salário no Point inicial do Band 5 que é 23.023£ por ano.
Todos os anos aumenta 1 point salarial. Salário base “Band 5”, entre 23.023£ a 29.608£ por ano

+ horas extra;
• Contrato de trabalho “Full-Time permanent contract” (estabilidade profissional);
• Direito a gozo de férias (média de 27 dias);

• Viagens pagas para o Reino Unido;
• Suporte no alojamento;
• Demais benefícios sociais enquanto colaborador do serviço nacional de saúde inglês (National

Health Service) e de hospitais privados.

CONDIÇÕES SALARIAIS HOSPITAIS NHS e Privados
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2 - 3 years

34,403

29

3 - 4 years

36,111

HOSPITAIS PRIVADOS DE PRESTÍGIO COM

30

4 - 5 years

37,161

SALÁRIOS ≥ £38.000/Ano.

31

5 - 6 years

38,344

32

6 - 7 years

39,656

33

7 - 8 years

41,034

34

8+ years

43,041

https://www.nhsemployers.org/your-

HOSPITAIS PRIVADOS:
CONSEGUIMOS INTEGRAR ENFERMEIROS
COM MAIS EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL,
COM

A

EFETUADO

EQUIVALÊNCIA
E

NMC

PIN

DO

CURSO

NUMBER

EM

VANTAGENS EM CONFIAR A SUA CANDIDATURA NA AMPLIA HEALTH:
- Detemos parcerias com Organizações de Prestígio na área da Saúde especialistas na transição de

Enfermeiros para Hospitais e Clínicas Privadas de referência, logo a sua integração é gerida pela
AMPLIA Health diretamente em parceria com organizações do país onde irá laborar;
- Integrará Hospitais reputados com forte possibilidade de progressão na carreira e onde a curto

prazo laborará enquanto Enfermeiro(a);
- Suporte na realização do Exame IELTS e apoio no processo de registo no NMC = Nurses and
Midwifery Council (ordem dos enfermeiros no UK);

O nosso Recrutamento é Personalizado, pelo que se já tiver concluído o exame IELTS ou OET
conseguimos procurar um Hospital na cidade onde pretende trabalhar e evoluir profissionalmente!

Fases do processo de recrutamento

Passo 1

Reunião personalizada com Consultores da AMPLIA Health.
Apresentação da proposta de trabalho, salientar os pontos
principais da mesma e planeamento das etapas seguintes.

Passo 2

Registo no NMC (Nursing and Midwifery Council).
Prestaremos apoio no processo de registo gratuitamente. O
processo de registo dura, aproximadamente, 4 a 6 meses.

Passo 3

No fim do registo completo no NMC ou após realização do
IELTS o nosso parceiro local no Reino Unido organizará as
entrevistas com os Hospitais. A Escolha do Hospital Será
Sua! Se preferir pode começar, imediatamente, a laborar no
Hospital/Nursing Home como Healthcare Assistant ao mesmo
tempo que se regista no NMC.

Passo 4

Assinatura do contrato previamente a partir para o Reino
Unido.
Acolhimento no Reino Unido e plano de Integração.

VANTAGENS do Enfermeiro no REINO UNIDO
 País com necessidade evidente de contratação de Enfermeiros;

 Integração em Nursing Homes & Hospitais de prestígio nas principais cidades
britânicas;
 Assegurada a progressão profissional;
 Condições salariais atrativas;
 Acompanhamento local do nosso parceiro no Reino Unido (procura de alojamento,
etc.).

Contactos divisão Saúde

health@amplia.pt / nursing@amplia.pt / nursing@ampliatalents.com

966 238 618 / 915 876 574 / 220 980 324

Países em que já Integramos Enfermeiros

Alemanha
Reino Unido
Suíça

Bélgica
Médio Oriente

