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N. 1/2022/ACSS
DATA: 2022-06-06

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Presidentes dos Conselhos Diretivos e dos Conselhos de Administração

 

ASSUNTO:  Esclarecimentos sobre os procedimentos concursais 
conducentes ao preenchimento, nos mapas de pessoal 
dos estabelecimentos e serviços de saúde, de postos 
de trabalho correspondentes às categorias superiores 
das carreiras de enfermagem e especial de 
enfermagem, das carreiras farmacêutica e especial 
farmacêutica e da carreira dos técnicos superiores de 
saúde

A coberto dos Despachos n.º 11398-C/2021, n.º 11398-B/2021 e n.º 11398-D/2021, 

todos de 18 de novembro, foi autorizada a abertura de procedimentos de recrutamento 

conducentes ao preenchimento, nos mapas de pessoal dos estabelecimentos e serviços 

de saúde, de postos de trabalho correspondentes às categorias superiores das carreiras 

de enfermagem e especial de enfermagem, das carreiras farmacêutica e especial 

farmacêutica e da carreira dos técnicos superiores de saúde, respetivamente.

Nessa sequência, e em cumprimento dos correspondentes n.os 2, que estabeleciam que  

a distribuição dos postos de trabalho referidos seria determinada por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde, foram publicados os Despachos 

n.º 4046/2022, n.º 4047/2022 e n.º 4048/2022, todos de 7 de abril.
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Considerando que a publicitação dos mencionados despachos tem vindo a levantar 

dúvidas de aplicação prática quanto aos procedimentos concursais a desenvolver, com 

vista a assegurar a necessária uniformidade, transmitem-se as seguintes orientações: 

1. Os procedimentos concursais com vista ao preenchimento dos postos de trabalho 

referidos na parte preambular, são abertos e desenvolvidos a nível institucional, 

competindo aos estabelecimentos e serviços de saúde determinar, observadas as 

regras estabelecidas na correspondente carreira, quando aplicável, a 

especialidade/área de exercício profissional/ramo de atividade, contempladas nos 

procedimentos concursais a desenvolver, assentando este poder discricionário 

numa adequada gestão dos seus recursos humanos e de acordo com os 

respetivos mapas de pessoal.

2. Deve, preferencialmente, ser aberto um procedimento concursal, para cada 

carreira, categoria e especialidade/área profissional/ramo de atividade, consoante 

o caso, identificando o número correspondente de postos de trabalho, bem como 

o respetivo júri.

3. Os estabelecimentos e serviços de saúde contemplados com postos de trabalho 

definidos nos despachos n.º 4046/2022, retificado pela declaração de retificação 

n.º 341/2022, n.º 4047/2022 e n.º 4048/2022, todos de 7 de abril, devem proceder 

à abertura dos correspondentes procedimentos concursais, mediante deliberação 

do respetivo órgão máximo de gestão.

4. Nas entidades prestadoras de cuidados de saúde que revistam a natureza de 

entidade pública empresarial, bem como nos hospitais do setor público 

administrativo e nos institutos públicos, o procedimento concursal é aberto a todos 

os profissionais detentores de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado ou de contrato de trabalho sem termo e que reúnam os 

requisitos de admissão, incluindo o título de especialista, quando aplicável.

5. No caso das entidades públicas empresariais cujo mapa de pessoal dos 

trabalhadores em funções públicas corresponde a um o mapa residual, só podem 

ser promovidos, nesse mapa residual, os profissionais que a ele pertencem, uma 

vez que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, 
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de 10 de fevereiro, na sua redação atual, os mesmos se mantêm exclusivamente 

para efeitos de desenvolvimento da carreira dos trabalhadores que o integravam 

aquando da transformação em entidade pública empresarial, sendo os respetivos 

postos de trabalho a extinguir quando vagarem, da base para o topo.

6. Os demais trabalhadores que não pertençam ao mapa residual, ainda que 

detentores de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

mas pertencentes ao mapa de pessoal de uma entidade diferente daquela que 

procedeu à abertura do procedimento concursal, sendo selecionados e 

recrutados, celebram contrato de trabalho, nos termos do Código do Trabalho.

A. Procedimentos concursais conducentes ao preenchimento, nos mapas de pessoal 

dos estabelecimentos e serviços de saúde, de postos de trabalho 

correspondentes às categorias superiores das carreiras de enfermagem e 

especial de enfermagem

(i) A tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os postos de 

trabalho no âmbito das carreiras especial de enfermagem e de enfermagem deve 

observar a Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho.

(ii) De facto, no que respeita à carreira de enfermagem, não podemos descurar o 

previsto nos instrumentos parcelares e transitórios celebrados com as estruturas 

sindicais e publicados em Boletim do Trabalho e Emprego – Procedimento 

concursal e outros – que prevê que o recrutamento segue, com as necessárias 

adaptações, o regime vigente para os trabalhadores enfermeiros com vínculo de 

emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas. 

(iii) Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para preenchimento 

de postos de trabalho correspondentes à categoria de enfermeiro especialista 

os detentores dos seguintes requisitos cumulativos: 

a. Titular da categoria de enfermeiro;

b. Deter, pelo menos, quatro anos de exercício profissional; e, 

c. Deter o título de enfermeiro especialista exigido para o preenchimento do 

correspondente posto de trabalho a ocupar (cfr. n.º 3 do artigo 12.º do 
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Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, e n.º 3 do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 247/2009, de 22 de setembro, ambos na redação atual).

(iv) Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para preenchimento 

de postos de trabalho correspondentes à categoria de enfermeiro gestor os 

detentores dos seguintes requisitos cumulativos: 

a. Titular da categoria de enfermeiro especialista; e,

b. Deter três anos de exercício de funções na especialidade correspondente à 

do serviço ou unidade a que respeita o posto de trabalho a ocupar, 

preferencialmente habilitado com formação em gestão de serviços de 

saúde (cfr. n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de 

setembro, e n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 247/2009, de 22 de 

setembro, ambos na redação atual).

(v) Sem prejuízo do disposto na alínea a) do ponto (iv), podem, ainda, ser opositores 

aos procedimentos concursais abertos para o preenchimento de postos de 

trabalho correspondentes à categoria de enfermeiro gestor:

a. Os enfermeiros que transitaram para a categoria de enfermeiro 

especialista, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 71/2019, 

de 27 de maio, na sua redação atual, com três anos de exercício de 

funções na especialidade correspondente à do serviço ou unidade a que 

respeita o posto de trabalho a ocupar, preferencialmente habilitados com 

formação em gestão de serviços de saúde (cfr. n. º 4 do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, e n.º 4 do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 247/2009, de 22 de setembro, na redação atual); 

b. Os enfermeiros que à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 71/2019, 

de 27 de maio, se encontrassem nomeados em regime de comissão de 

serviço ou detivessem um contrato em comissão de serviço para o 

exercício de funções de direção ou chefia, independentemente da 

categoria detida (cfr. artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de 

maio); e, ainda, 
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c. Os enfermeiros nomeados no cargo de enfermeiro diretor, 

independentemente da categoria detida (cfr. artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

71/2019, de 27 de maio).

(vi) Os enfermeiros a que se referem as alíneas b) e c) do ponto (v) têm preferência 

na lista de ordenação final dos candidatos, em caso de igualdade de classificação 

(cfr. artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio).

B. Procedimentos concursais conducentes ao preenchimento, nos mapas de pessoal 

dos estabelecimentos e serviços de saúde, de postos de trabalho 

correspondentes às categorias superiores das carreiras farmacêutica e especial 

farmacêutica

(i) A tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os postos de 

trabalho, no âmbito das carreiras farmacêutica e especial farmacêutica obedece 

ao disposto na Portaria n.º 27/2019, de 18 de janeiro. No caso da carreira 

farmacêutica, há que ter presente o disposto no correspondente acordo coletivo, 
publicado em Boletim do Trabalho e Emprego n.º 42, de 15 de novembro, 

onde se prevê que o recrutamento para as categorias da farmacêutico assessor e 

de farmacêutico assessor sénior segue a tramitação, com as necessárias 

adaptações, do regime vigente para os farmacêuticos com vínculo emprego 

público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas.

(ii) Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para o 

preenchimento de postos de trabalho correspondentes à categoria de 

farmacêutico assessor os farmacêuticos que tenham seis anos de exercício 

efetivo com a categoria de farmacêutico assistente (cfr. n.º 2 do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 108/2017 e n.º 2 do artigo 12.º Decreto-Lei n.º 109/2017, ambos 

de 30 de agosto).

(iii) Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para o 

preenchimento de postos de trabalho correspondentes à categoria de 

farmacêutico assessor sénior os farmacêuticos assessores que tenham quatro 

anos de exercício efetivo com a categoria de farmacêutico assessor (cfr. n.º 3 do 
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artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 108/2017 e n.º 3 do artigo 12.º Decreto-Lei n.º 

109/2017, ambos de 30 de agosto).

(iv) O tempo de serviço anterior ao processo de transição para a carreira especial 

farmacêutica releva, relativamente ao assistente principal e ao assessor, para 

efeitos de recrutamento para a categoria superior, respetivamente, de 

farmacêutico assessor e de farmacêutico assessor sénior (cfr. n.º 2 do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 109/2017, de 30 de agosto).

C. Procedimentos concursais conducentes ao preenchimento, nos mapas de pessoal 

dos estabelecimentos e serviços de saúde, de postos de trabalho 

correspondentes às categorias superiores da carreira dos técnicos superiores de 

saúde

(i) A carreira dos técnicos superiores de saúde é uma carreira não revista, nem 

adaptada ainda às entidades públicas empresariais integradas no SNS.

(ii) O regime de recrutamento e seleção de pessoal da carreira dos técnicos 

superiores de saúde observa o estabelecido no Decreto-Lei n.º 213/2000, de 2 de 

setembro.

(iii) Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para o 

preenchimento de postos de trabalho correspondentes à categoria de assistente 
principal os candidatos que, para o correspondente ramo de atividade, reúnam 

os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de 

outubro, na sua redação atual.

(iv)Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para o 

preenchimento de postos de trabalho correspondentes à categoria de assessor 
os candidatos que, para o correspondente ramo de atividade, reúnam os 

requisitos constantes do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de 

outubro, na sua redação atual.

(v) Podem ser opositores aos procedimentos concursais abertos para o 

preenchimento de postos de trabalho correspondentes à categoria de assessor 
superior os candidatos que, para o correspondente ramo de atividade, reúnam os 
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requisitos constantes do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 414/91, de 22 de 

outubro, na sua redação atual.

(vi)O “bom e efetivo serviço” a que se refere o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 414/91, 

de 22 de outubro, consubstancia um critério subjetivo que estava associado à 

avaliação de desempenho vigente à data da aprovação da carreira. 

Presentemente, deve ser entendido como o candidato ter, no mínimo, avaliação 

de desempenho correspondente à menção de adequado.

Pela presente Circular consideram-se respondidas as dúvidas que sobre a matéria aqui 

em causa tenham sido colocadas a estes serviços.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Victor Herdeiro)
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