
 

Perguntas Frequentes  

ESCLARECIMENTOS NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO 

PUBLICITADO ATRAVÉS DO AVISO N.º 15094/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO DA 

REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE, N.º 95, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019. 

Pergunta 1.  

O Aviso n.º 15094/2019, de 27 de setembro, preconiza um novo procedimento concursal para 

recrutamento de enfermeiros integrados na carreira especial de enfermagem para ocupação de 

156 postos de trabalho no âmbito dos cuidados de saúde primários?  

Resposta:  

Não. O procedimento concursal a que reporta o aviso atrás mencionado foi aberto pelo Aviso 

n.º 10946-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 25 de setembro, e 

teve em vista o preenchimento de até 774 postos de trabalho, na carreira especial de enfermagem, 

no âmbito dos serviços e estabelecimentos integrados na rede de prestação de cuidados de saúde, 

cujo processo de concurso terminou com a publicação da lista de candidatos admitidos e 

excluídos, nos termos e de acordo com o aviso n.º 12373/2017, de 16 de outubro.  

Pergunta 2.  

Qual o fundamento para que seja, agora, publicitado novo processo de colocação para 

recrutamento de mais 156 postos de trabalho ao abrigo daquele concurso?  

Resposta:  



Nos termos do Despacho n.º 839/2019 datado de 31 de maio de 2019, do Senhor Secretário de 

Estado do Orçamento e do despacho n.º 430/2019, de 4 de junho de 2019, da Senhora Secretária 

de Estado da Administração e do Emprego Público, foi autorizado o recrutamento de 156 

trabalhadores para integração na carreira especial de enfermagem, com recurso à reserva de 

recrutamento prevista no artigo 4.ºda Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro.  

Pergunta 3.  

Quais os enfermeiros que podem ocupar um dos 156 postos de trabalho agora publicitados?  

Resposta: 

Apenas os enfermeiros que integram a lista unitária de ordenação final publicitada através do 

aviso n.º 12373/2017, de 16 de outubro, e posicionados a partir do 2126.º lugar, inclusive.  

Pergunta 4: 

Sendo um enfermeiro que integra a lista de ordenação final do concurso aqui em causa, fiquei 

posicionado antes do 2126.º lugar. Posso escolher vaga para um dos postos de trabalho agora 

publicitado?  

Resposta: 

Não. Todos os candidatos que integram a lista de ordenação final e que foram convocados para 

os sucessivos processos de escolha que decorreram anteriormente não estão abrangidos pelo 

recrutamento que agora se publicita para ocupação de 156 postos de trabalho uma vez que já 

manifestaram a sua opção pela escolha do posto de trabalho no âmbito deste concurso. 

Pergunta 5.  

Aquando dos processos de escolha anteriores, (1) optei por não escolher nenhum dos postos de 

trabalho postos a concurso, ou (2) não compareci no local da escolha uma vez que não estava 

interessado/a em ocupar nenhum dos postos de trabalho disponíveis naquela altura.  

Estando agora interessado/a num destes 156 postos de trabalho, posso voltar a escolher?  

Resposta: 



Não. Ver resposta á pergunta anterior.  

Pergunta 6.  

No âmbito do processo de concurso aqui em causa apresentei atestado de incapacidade que me 

permitia integrar a quota de deficientes nos termos do Decreto – Lei n.º 29/2001, de 3 de 

fevereiro.  

Contudo, aquando do momento da escolha também optei por não escolher nenhum posto de 

trabalho por não ter interesse em nenhum dos que estavam, então, disponíveis. Estando agora 

interessado/a num destes 156 postos de trabalho, posso voltar a escolher?  

Resposta:  

Não.  

Para cumprimento da quota de emprego prevista no ponto 14 do aviso de abertura aqui em 

causa, foram fixados até 39 postos de trabalho para serem ocupados por candidatos portadores 

de deficiência. (conf. ponto 14.1 do aviso de abertura)  

Nessa medida, todos os candidatos que se apresentaram ao concurso ao abrigo daquela norma, 

tiveram, igualmente, oportunidade de escolher um dos postos de trabalho então disponíveis, 

pelo que, tendo manifestado a sua opção, não serão convocados para escolha no âmbito do 

procedimento de colocação que agora se publicita.  

Pergunta 7: 

Encontro-me dentro do universo dos candidatos que podem vir a escolher um dos 156 postos 

de trabalho agora publicitados e tenho interesse em mudar de Agrupamento de Centros de Saúde 

na mesma Administração Regional de Saúde. Posso escolher um posto de trabalho que pertença 

a outro Agrupamento de Centros de Saúde, dentro da mesma ARS?  

Resposta: 

Não.  Nos termos do ponto 11.2 do aviso de abertura do procedimento concursal aqui em causa, 

não podem ser celebrados contratos, para preenchimento de postos de trabalho que venham a 



ser identificados no âmbito do mesmo, com enfermeiros que, cumulativamente, se encontrem 

integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade ocupem 

posto de trabalho previsto no Mapa de pessoal da respetiva Administração regional de Saúde, 

IP, idênticos aos que são preenchidos nos termos do presente concurso.  

Pergunta 8: 

Encontrando-me dentro do universo dos candidatos que podem vir a escolher um dos 156 

postos de trabalho agora publicitados e na eventualidade de, na data/hora em que vier a ser 

considerada para exercer o meu direito de escolha não estiver disponível para me apresentar nas 

Instalações da ARS correspondente, como devo proceder?   

Resposta: 

Não estando disponível para se apresentar na data/hora que vier a ser considerada para aquele 

efeito, e pretendendo escolher um dos 156 postos de trabalho agora publicitados poderá, 

querendo, fazer-se representar por uma terceira pessoa, mediante procuração com assinatura 

devidamente reconhecida nos termos da lei, para que possa, em seu nome, proceder à escolha 

do local de colocação. 

Pergunta 9. 

O que deve constar dessa procuração?  

Resposta: 

Dessa procuração, para além da identificação clara do candidato e da pessoa que o vier a 

representar neste ato, deverá constar a referência aviso n.º aviso n.º 15094/2019, de 27 de 

setembro, que publicita o presente recrutamento.  

 

 

 

 



 

Pergunta 10 

Recebi e-mail com informação relativa à publicação do aviso n.º 15094/2019, de 27 de 

setembro, contudo o meu nome não consta da calendarização disponibilizada no site da 

ACSS, I.P. 

 

Resposta: 

Na calendarização disponibilizada, foram convocados os candidatos ordenados da 2126.ª à 

2765.ª posição, nos termos e de acordo com a lista unitária de ordenação final homologada pelo 

Conselho Diretivo da ACSS, publicada em anexo ao Aviso n.º 12373/2017, de 16 de outubro. 

Caso os 156 postos de trabalho não sejam preenchidos nesta primeira calendarização, será 

efetuada nova calendarização, sendo convocados sequencialmente novos candidatos.  

 

NOTA IPORTANTE: 

Tendo em vista podermos prestar esclarecimentos em termos transversais, todas as dúvidas 

que, entretanto, nos sejam reportadas, serão exclusivamente respondidas através das Perguntas 

Frequentes, pelo que deverá estar atento à sua eventual atualização. 
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