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FAQ’s Candidatura ao procedimento concursal para ingresso no programa da residência 

farmacêutica 

 

1. Qual o objetivo do programa da residência farmacêutica? 

O programa da residência farmacêutica tem como objetivo a formação teórica e prática dos 

detentores do título de farmacêutico, tendo em vista a obtenção do título de especialista na 

correspondente área de exercício profissional.  

 

2. A quem se destina o programa da residência farmacêutica? 

 

O programa destina-se a todos os detentores do título de farmacêutico, concedido pela Ordem 

dos Farmacêuticos, bem como, aos que se encontram a aguardar a emissão da carteira 

profissional de farmacêutico.  

 

 

3. Como se dá início ao procedimento concursal na residência farmacêutica? 

 

O procedimento concursal é aberto mediante aviso, publicado no Diário da República, sendo 

que o prazo de candidatura começa a contar no primeiro dia útil seguinte.   

 

 

4. Como me candidato ao procedimento concursal com vista ao ingresso na residência 

farmacêutica? 

 

A candidatura é formalizada através de uma plataforma informática (que será oportunamente 

disponibilizada) onde será necessário o preenchimento dos seguintes dados:  
 

a) Identificação completa do candidato e nacionalidade (Cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 

22.º do Decreto Lei 6/2020, 24 de fevereiro); 

b) Data e local de nascimento (Cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto Lei 6/2020, 

24 de fevereiro); 

c) Residência (Cfr. alínea c) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto Lei 6/2020, 24 de fevereiro); 

d) Habilitação académica e data de conclusão (Cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 22.º do 

Decreto Lei 6/2020, 24 de fevereiro); 

e) Número de carteira profissional de farmacêutico (Cfr. alínea e) do n.º 1 do artigo 22.º 

do Decreto Lei 6/2020, 24 de fevereiro); 

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

 

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal 
       Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt 

 

f) Outros elementos julgados necessários ou úteis, previsto no aviso de abertura do 

procedimento concursal para ingresso na residência farmacêutica (Cfr. alínea f) do n.º 

1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 6/2020, 24 de fevereiro).   
 

 

 

5. Quais os documentos que necessito para a candidatura ao procedimento concursal na 

residência farmacêutica? 

 

Para que a candidatura seja admitida devem ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Certificado de habilitação académica, com informação final da nota obtida, convertida 

à escala de 0 a 20 valores (Cfr. alínea a) do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 6/2020, 

24 de fevereiro); 

b) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Farmacêuticos como membro 

efetivo, emitido, no máximo, três meses antes da data de apresentação da candidatura 

(Cfr. alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 6/2020, 24 de fevereiro); 

c) Certificado do registo criminal, o qual pode ser substituído por declaração, sob 

compromisso de honra, de que nada consta do seu registo criminal (Cfr. alínea c) do 

n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 6/2020, 24 de fevereiro); 

d) Outros elementos que estejam previstos no aviso de abertura do procedimento 

concursal para ingresso na residência farmacêutica ((Cfr. alínea d) do n.º 2 do artigo 

22.º do Decreto-Lei 6/2020, 24 de fevereiro).  
 

 

6. Como terei conhecimento de que fui admitido/a à realização da prova de ingresso? 

Com a publicação, na página eletrónica desta da ACSS, I.P., das listas definitivas de 

admitidos e excluídos, onde serão publicitados quais os candidatos que se encontram em 

condições de realizarem a prova de ingresso.  
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