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Anexo

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUI\JTOS SOCIAlS

REGULAMENTO DOS CONCURSOS PARA PROVI
MENTO DOS LUGARES DE ADMIN1STRADORES
HOSPITALARES DO CENTRO HOSPITALAR DO
FUNCHAL, PREVISTOS NA TABELA II ANEXA AO
DECRETO-LEI 101/80 de 08.05:

Despa;cho:
Ap~ova 0

regulamento dos concursos para provimento

de Administradores Hospitalares do Centro Hospitalar
do Funchal.
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Art." 1

SEOHETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS
Despacho N.o 11/90

o

regulamento dos concursos para provimen
to dos lugares de Administradores Hospitalares
previstos na tabela II anexa ao Dec.-Lei 101/80 de
08 de Maio, foi institufdo por Despacho da Minis
tra da Saude publicado no D.R., 2." Serie, n.O 132
de 09.06.83, alterado posteriormente pelo Despa
cho publicado no D.R., 2.' Serie, n.o 119 de 25.05.87.
Sem prejufzo da necessaria cooperac;:ao exis
tente com 0 Departamento de Recursos Humanos
para a Saude, nesta materia, e com a salvaguarda
das caracterfsticas que esta carreira de ambito
nacional reune, considera-se conveniente instituir
na R.A.M. um regime semelhante ao do referido
nos Despachos supracitados, devidamente adap
tado a organica e especificidade dos serviC;:os.
Assim determina-se ao abrigo do disposto no
art.o 7 do Dec.-Lei 391/80 de 23.09 0 seguinte:
Unico: E aprovado 0 regulamento dos concur
sos para provimento de Administradores Hospita
lares do Centro Hospitalar do Funchal, previstos
na tabela II anexa ao Dec.-Lei 101/80 de 08.05,
anexa ao presente Despacho e do qual faz parte
integrante.
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, 29
de Agosto de 1990. 0 Secretario Regional,
Rui Adriano FerreIra de Freitas.

(Abertura dos concursos)
A abertura dos concursos a que se refere
o presente regulamento e autorizada por despacho
do Secretario Regional dos Assuntos Sociais, me
diante proposta da Direcc;:ao Regional dos Hospi
tais.
1-

2 - Os concursos sao validos unicamente
para preenchimento dos lugares vagos constantes
do aviso de abertura.
3 - Uma vez proferido 0 despacho que auto
riza a abertura de concurso, devera 0 respectivo
aviso de abertura ser remetido para publicac;:ao
no Diario da Republica 11 Serie, no prazo de dez
dias uteis.
Art." 2
(Elementos do aviso de abertural

1 - Do aviso de abertura constam obrigato
riamente:
a) 0 numero de lugares vagos a preencher e
respectiva classe.
b) A data e identificac;:ao do despacho de auto
rizac;:ao da abertura do concurso e as disposic;:5es
legais ou regulamentares aplicaveis.
c) Os requisitos de admissao a concurso.
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d) A forma e 0 prazo de apresentac;:ao das can
didaturas.
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Art. O 4
(Dos requerimentos)

e) A enumerac;:ao dos elementos que devem
constar dos requerimentos de admissao a con
curso.
f) A indicac;:ao dos documentos que devam
acompanhar os requerimentos de admissao a con
curso.
g) A entidade, com respectivo enderec;:o, a
qual devam ser apresentadas as candidaturas.
h) A composic;:ao do juri.
i) A menc;:ao do numero e data do Diario da
Republica e do JORAM onde se encontrar publi
cado 0 presente regulamento.
j) Quaisquer outras indicac;:6es julgadas ne
cessarias para melhor esclarecimento dos candi
datos.
Art.O 3
(Candidaturas)
1 - Apenas podem candidatar-se aos concur
sos regulamentados pelo presente despacho os
indivfduos que, a data do termo do prazo para en
trega dos requerimentos de candidatura, se encon·
trem legal mente providos no quadro unico de ad
ministradores hospitalares referido no art.O 3.° do
Dec.-Lei 101/80, de 08.05.
2 - 0 prazo para requerer a admissao a con·
curso e de trinta dias, a contar da data de pub li
cac;:ao no D. R. do aviso de abertura.
3-

Consideram-se entregues dentro do prazo

referido no numero anterior os requerimentos cujo
aviso de recepc;:ao tenha sido expedido pelo cor
reio com, pelo menos, 24 horas de antecedencia
relativamente ao termo do mesmo prazo.
4 - Em caso de greve total de transportes
ou dos C.TT., ou em qualquer outra situac;:ao de
forc;:a maior que possa inviabilizar 0 cumprimento,
em tempo uti I, do prazo referido nos numeros an
teriores, a entidade que houver aberto 0 concurso
prorrogara 0 mesmo prazo atraves de aviso a pu
blicar no D. R..
5 - Caso 0 requerimento de admissao seja
entregue pessoalmente 0 funcionario ou agente
que 0 receber passara, dele e da documentac;:ao
que 0 acompanhar, recibo datado.

1 - Os requerimentos sao dirigidos ao Di
rector Regional dos Hospitais, deles devendo cons
tar:
a) Identificac;:ao do requerente (nome, natura
lidade, residencia, telefone, n.O e data do 8.1. e
o servic;:o de identificac;:ao que 0 emitiu).
b) 0 grau da carreira que 0 candidato detem.
c) As func;:6es que 0 candidato exerce e esta
belecimento ou organismo on de as exerce.
d) A identificac;:ao do concurso a que 0 reque
rimento diz respeito, mediante referencia ao nu
mero e data do D. R. em que se encontra publi
cado 0 respectivo aviso de abertura.
e) Indicac;:ao de documentos que instruam 0
requerimento, bem como a sua sumaria caracte
rizac;:ao.
2 - Os requerimentos de admissao sao acom
panhados de:
a) documentos comprovativos da situac;:ao
correspondentes as alfneas b) e c) do numero
anterior.
b) quatro exemplares do curriculo do candi
dato, donde constem os elementos indispensaveis
a respectiva graduac;:ao em concurso, nos termos
do n.O 8 do art.o 6 do presente Regulamento e ela
borados nos termos de melhor facilitar a avaliac;:ao
nas diversas componentes previstas na Port. 97/81,
de 13.11, nomeadamente nos n.O' 2, 3 e 4.
c) documentac;:ao comprovativa dos elementos
que entendam necessaria para melhor avaliac;:ao
curricular, sem prejuizo do disposto no n.o 11 do
art.O 6 do presente Regulamento.
3 - Considera-se apresentada fora de prazo
a candidatura em que 0 referido prazo nao seja
observado, quer quanta ao requerimento de admis
sao, quer quanta aos exemplares do curriculo e a
documentac;:ao do candidato referidos no numero
anterior.
Art.O 5
(Juri)
1 - Juri e constitufdo por tres elementos
efectivos e dois membros suplentes.
2 - Os elementos do juri sao administrado
res hospitalares do 1.° Grau.
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3 - Os elementos do juri desIgnam de entre
si aquele que assumira a respectiva presidencia,
cabendo-Ihe promover as reunioes que se tornem
necessarias. Os elementos suplentes substituem
os efectivos quando ausencias ou impedimentos
de qualquer destes ameayarem inviabilizar 0 cum
primento dos prazos estabelecidos no presente
Regulamento.
4 - 0 juri apenas delibera quando estiverem
presentes todos os membros efectivos, ou suplen
tes em substituiyao daqueles, sendo as delibera
yoes tomadas por maioria.
5 - Das reunioes do juri sao lavradas actas
rubricadas pelos elementos daquele, donde cons
tem deliberayoes tomadas e os respectivos funda
mentos.
6 - As actas das reunioes do juri tem natu
reza confidencial, podendo ser presentes, em caso
de recurso, a entidade que sobre ele tenha de de
cidir e ao interessado, por certidao.
Art. o 6
(Admissao e graduayao dos candidatos)
1 - Apenas podem ser admitidos a concurso
os candidatos que reunam os requisitos legalmen
te definidos para provimento dos Jugares a pre
encher.
2 - Findo 0 prazo para apresentayao dos re
querimentos de admissao, 0 juri dispoe de dez
dias para verificar se os candidatos reunem as
requisitos referidos no numero anterior.
3 - 0 juri fara a entrega a Direcyao Regio
nal dos Hospitais, dentro do prazo referido no nu
mero anterior, de uma lista onde surjam discrimi
nados os candidatos admitidos e os excluldos do
concurso, fundamentando sumariamente 0 seu en
tendimento quanto aos segundos.
4 - Deve a Direcyao Regional dos Hospitais
remeter para publicayao no D. R. a lista dos can
didatos admitidos e excluidos com indicayao do
fundamento das exclusoes.
5 - Publicada a lista referida no numero an
terior os candidatos podem, dentro do prazo de
dez dias a contar da data da respectiva publicayao,
recorrer da nao admissao para 0 Secreta rio Regio
nal dos Assuntos Sociais.
6 - Quando 0 juri verifique que todos os can
didatos reunam os respectivos requisitos de pro
vimento inicia, ap6s publicayao da lista referida

no n. 4 as operayoes tendentes a gradua<;ao da·
queles por merito absoluto, devendo a consequen
te lista classificativa ser entregue ao Secretario
Regional dos Assuntos Sociais, dentro dos trinta
dias subsequentes, para homologayao.
O

7 - Quando houver candidatos excluidos do
concurso, 0 perfodo estabelecido no numero ante
rior comeya a contar-se a partir do termo do prazo
de recurso referido no n. 5.
O

8 - A graduayao dos candidatos e feita me
diante avaliayao curricular, segundo os criterios
seguintes, a aplicar pela ordem de enumerac;:ao
nas alfneas:
a) Maior graduayao na carreira, nos termos
do art. 4. do Dec.-Lei 101/80, de 08.05.
O

0

b) Melhor curriculo, determinado em funyao
dos aspectos mais relevantes do exercicio profis
sional, a valorar pelo juri no contexto circunstan
cial em que se desenvolveram as aCyoes e activi
dades, devendo ser tomados em considerayao, glo
bal e independentemente da ordem pela qual se
guem enunciados, os seguintes elementos:
Natureza e importancia das func;:oes ou
cargos exercidos;
- Relevante participayao na concepyao e/ou
implementayao das estruturas organico-administra.
tivas de hospitais ou seus serviyos ou sectores
e/ou introduyao nos mesmos de modificayoes ou
melhoramentos de fundo;
- Tempo de exercicio em funyoes no campo
da administrayao hospitalar;
- Participayao activa em grupos de trabalho.
cursos, simp6sios, jornadas e aCyoes de recicla
gem;
- Trabalhos publicados, independentemente
da forma de publicayao, desde que nao elaborados
pelo candidato em situayao discente;
- Reconhecido merito de funyoes exercidas
em cargos no ambito do Ministerio da Saude e/ou
da Secreta ria Regional dos Assuntos Sociais;
- Actividade docente em domlnios relaciona
dos com a carreira de administrayao hospitalar;
que

0

Outros elementos invocados pelo candidato
juri reconheya como relevantes.

c) MaIor antiguidade no grau, na medida em
que Ihe corresponda exercicio de funyoes previs
tas na tabela II anexa ao Dec.-Lei 101/80, de 08.05.
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d) Maior antiguidade no exercicio de cargos
no ambito do Ministerio da Saude, e/ou da Secre
taria Regional dos Assuntos Sociais.
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didatos em merito absoluto, por ordem decres
cente.
2 - Deve a Direcc;ao Regional dos Hospitais,
ap6s homologac;ao pelo Secretario Regional dos
Assuntos Sociais, proceder a publicac;ao no D. R.
da lista classificativa.

e) Maior tempo de func;oes em estabeleci·
mentos hospitalares.
f) Maior antiguidade na func;ao publica.

3 - A partir da data da publicac;ao da lista
classificativa no D. R., dispoem os candidatos de
um prazo de dez dias para deja deduzirem recla
mac;ao fundamentada.

9 - Cabe aos candidatos 0 onus de elaborar
os respectivos curriculos por forma que 0 juri de
les extraia clara e inequivocamente os elementos
necessarios a graduac;ao daqueles.

4 - As reclama<;:oes sao apreciadas pelo juri
e 0 parecer deste submetido a despacho do Secre·
tario Regional dos Assuntos Sociais, dentro dos
dez dias subsequentes ao termo do prazo referido
no numero anterior.

10 - Deve 0 juri decidir contra os candidatos
as duvidas decorrentes de obscura ou incorrecta
elaborac;ao dos seus curriculos.
11 - Pode 0 juri, sem prejuizo dos prazos es
tabelecidos no presente Regulamento, convidar
qualquer candidato a juntar prova de algum seu
elemento curricular, procedendo em conformidade
com 0 disposto no numero anterior quando tal pro·
va nao Ihe seja, por qualquer via, exibida em tem·
po uti!.

5 - Deve a Direcc;ao Regional dos Hospitais
no mais curto espac;o de tempo, promover a publi·
cac;ao no D. R.:
a) Ou de noticia, de que, nao tendo sido tem
pestivamente deduzidas reclamac;oes da lista clas
sificativa, esta se torna definitiva.

(Da lista de classificac;ao final e ulteriores
termos)

b) Ou de nova lista classificativa, com can~c
ter definitivo, resultante de alterac;oes introduzidas
na anterior em consequencia de reclamac;ao a que
tenha sido dado provimento.

1 - A lista classificativa referida no n.O 6 do
art.O 6 do presente Regulamento ordenara os can·

6 - Da Iista classificativa com caracter defi
nitivo cabe recurso nos termos da lei geral.

Art.o 7

Pre90 deste numero: 20$00
• Toda a correspoodencia, quer
oiiicial, quer relativ8 a anun!C!ios
e a assinaturas do Jamal Oficial
deve ser dkigida
-Geral

a

Seoretaria·

da Presidencia do Go

v,arno Regional da Madeira-.

I

ASSINATURAS
Completa (Ano)... 6 000$00
(Semeslre) ... ...... 3 OOOSOO
1." Serie
2 000$00
1 000$00
2." Serie
2 000$00
1 000$00
3.' Serie
2 000$00
1 000$00
4." Serie
2 000$00
1 000$00
Duas Series >
4 000$00
2 000$00
Tres Series >
6 000$00
>
3 000$00
Numeros e Suplementos - Pre~o por paglna: 5$00
A estes valores acrescem os porles de correio
(Porlarla n.O 227/89, de 28 de Dezembro)
Execu~ao grafiu da .JMPRENSA REGIONAl OA MADEIRA, E. P.> -

-0 pre'co dos anunclOs e de
linha, acresddta do
respectivo LVA., dependendo a
sua publica9ao do pagamenta
anteoipado aefecruar 118 Secre·
ta~ia - Geml da Presidencia do
Govema Region'al da Madeira-.
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