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Faq’s – Administradores Hospitalares 

 

 

1- Quem pode requerer avaliação para acesso ao grau seguinte? 

 

Todos os administradores hospitalares que se encontrem integrados na carreira especial de 

administração hospitalar e que reúnam os requisitos estipulados pelo artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

101/80, de 8 de maio. 

 

2- Como posso requerer a avaliação? 

 

A avaliação deve ser requerida, através de mensagem de correio eletrónico, dirigida à Comissão de 

Avaliação, para o seguinte endereço: gtadmhospitalar@acss.min-saude.pt. 

Por forma a harmonizar o processo e imprimir maior celeridade ao processo, a Comissão de 

Avaliação, aprovou um modelo específico de requerimento, que se encontra disponível nesta página. 

 

3 – Quais os critérios de Avaliação? 

Os critérios de avaliação encontram-se previstos na Portaria n º 971/81, de 13 de novembro. 

 

4 – Existe algum modelo de Curriculum Vitae a seguir? 

Não existe uma obrigatoriedade do modelo a seguir. Contudo, conforme deliberação da Comissão 

de Avaliação, este não deve exceder as 30 páginas e deverá ter por base os critérios estipulados na 

Portaria n º 971/81, de 13 de novembro. 

5 – Qual o prazo para solicitar a avaliação para mudança de grau? 

A Comissão de Avaliação tem, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 101/80 de 8 de maio, um 

mandato de um ano. Todavia, por forma a assegurar o cumprimento de todas as formalidades 

processuais, previstas no Código do Procedimento Administrativo, por deliberação da Comissão de 

Avaliação, os pedidos devem entrar até 60 dias antes do términus do mandato, ou seja, até 11 de 

junho de 2021.  

6 – Apresentei requerimento para a mudança de grau no âmbito da Comissão de Avaliação, 

nomeada por Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 30 de 

janeiro de 2019, tornada pública pelo Aviso n.º 6120/2019, de 4 de abril, posso apresentar novo 

requerimento? 
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Sim, considerando o disposto no n.º 6 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 101/80, de 8 de maio. 

 

7 - Sou detentor do curso de especialização em administração hospitalar, da Escola Nacional de 
Saúde Pública e encontro-me vinculado a um hospital com a natureza de entidade pública 
empresarial, através de um contrato de trabalho sem termo. Posso requerer a mudança de grau? 
 
Não. A carreira de Administração Hospitalar, que se desenvolve por graus, é uma carreira pública, 

aplicável a trabalhadores com vínculo de emprego público providos no Quadro Único. A carreira não 

foi ainda aplicada, por diploma legal, às entidades públicas empresariais, que integram o Serviço 

Nacional de Saúde. Por regra, os contratos de trabalho sem termo celebrados naquelas Entidades 

foram-no em Administrador Hospitalar de 3.º, 2.º (…) classes, lugares previstos nos respetivos mapas 

de pessoal, situação que não corresponde ao ingresso na carreira. Logo, os profissionais vinculados 

aos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde, por contrato de trabalho sem termo, 

como Administrador Hospitalar de 3.ª, 2.ª (…) classe, não integram a carreira de Administrador 

Hospitalar e, nessa medida não podem ascender nos respetivos graus. 
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