~

M

~

)JU

fj

i& lMi i& Iff

Governo da Regiao Administrativa Especial de Macau

iii !E !ill

Servi~os

de Sande

Aviso
Faz-se publico que, por despacho do Ex.rno Senhor Secretario para os Assuntos Sociais e Cultura,
de 15 de Junho de 2018, se encontra aberto

0

concurso de acesso, condicionado, de presta((ao de

provas, nos termos definidos nas Leis n.o 18/2009 (Regime da carreira de enfermagem), n.o
14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi((os publicos), alterada pela Lei n. o
4/2017 e no Regulamento Administrativo n.o 14/2016 (Recrutamento, selec((ao, e forma((ao para

efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi((os publicos), alterado pelo Regulamento
Administrativo n.o 23/2017, para 0 preenchimento de cento e duas vagas de enfermeiro-graduado,
1. escalao, da carreira de enfermagem, do quadro do pessoal dos Servi((os de Saude.
0

1.

Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso de acesso, condicionado, de presta((ao de provas, circunscrito aos
trabalhadores do quadro dos Servi((os de Saude.

o prazo para a apresenta((ao de candidaturas e de dez dias, a contar do primeiro dia util imediato
ao da publica((ao do respectivo anuncio no Boletim Oficial da Regiao Administrativa Especial de
Macau.
A validade do concurso esgota-se com 0 preenchimento das vag as postas a concurso.

2.
2.1

Condi~oes

de candidatura
Candidatos:

Podem candidatar-se os enfermeiros de grau I, do quadro do pessoal dos Servi((os de Saude, que
relinam as condi((oes estipuladas n.o 1 do artigo 13,° da Lei n.o 18/2009 (Regime da carreira de
enfermagem), podem candidatar-se os enfermeiros de grau I do quadro com quatro anos de
permanencia na categoria e avalia((ao de desempenho nao inferior a «Satisfaz», ou com tres anos
de permanencia na categoria e avalia((ao de desempenho nao inferior a «Satisfaz Muito».
2.2 Documentos a apresentar:
a)

C6pia do documento de identifica((ao vaIido (e necessario a apresenta((ao do original para
autentica((ao);

b)

C6pia dos documentos comprovativos das habilita((oes academicas e profissionais (e
necessario a apresenta((ao dos originais para autentica((ao);
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(Nota curricular para concurso) de modelo aprovado pel a alinea 4) do n.O 1 do despacho
do Chefe do Executivo n.o 264/2017, devendo 0 candidato apresentar c6pia dos

documentos comprovativos;
d) Registo biografico emitido pelo serviyo a que pertencem, do qual conste, designadamente,
os cargos anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detem, a natureza do vinculo,
a antiguidade na categoria e na funyao publica, a avaliayao do desempenho relevante para
apresentayao a concurso e a forma9ao pro fissional.
Os candidatos ficam dispensados da apresenta9ao dos documentos referidos nas alfneas a), b) e d)
desde que os mesmos se encontrem ja arquivados nos respectivos processos individuais, devendo,
neste caso, ser declarado expressamente tal facto na apresenta9ao da candidatura.

3.

Forma de admissao e local

A candidatura e feita mediante 0 preenchimento da (Ficha de inscriyao em concurso) ,aprovada
_pela alfnea 3) do n.O 1 do despacho do Chefe do Executivo n.o 264/2017, a qual Cleve ser entregue,
pessoalmente, ate ao termo do prazo fix ado e durante as horas normais de expediente, na Secyao de
Expediente Geral dos Servi90s de Saude (situada no Centro Hospitalar Conde de Sao Januario).

4.

Conteudo funcional
i

Nos termos do artigo 6.° da Lei n.o 18/2009 (Regime da carreira de 'enfermagem), ao
enfermeiro-graduado sao atribufdas as funyoes inerentes it categoria de enfermeiro de grau I, e ainda
as seguintes funyoes:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

Orientar e coordenar equipas de presta~ao de cuidados de enfermagem;
Realizar e participar em estudos que visem a melhoria dos cuidados de enfermagem;
Colaborar na fonna~ao basic!l e na formayao profissionaJ dos enfenneiros de grau I;
Colaborar na avalia~ao dos enfenneiros e do pessoaJ dos servi~os auxiliares. da unidade ou do
servi~o em que exerce fun~oes;
Substituir 0 enfenneiro-chefe nas suas ausencias e impedimentos, quando para tal for designado e
nao estiver disponivel nenhum enfermeiro de categoria superior.

Vencimento, condi~oes de trabalho e regalias

I

o enfermeiro-graduado, 1.0 escaliio, vence pelo fndice 475, da tabela indiciaria de
, vencimentos, do
Anexo I da Lei n.O 18/2009 (Regime da carreira de enfermagem).

!
I
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As demais condiyoes de trabalho e regalias obedecem aos criterios gerais e especiais do Regime
Juridico da Funyao Publica vigente e do Regime especial da carreira de enfermagem.

6.

Metodos de selec~ao

A selecyao sera efectuada mediante aplicayao dos metodos de selecyao a seguir discriminados, os
quais sao ponderados da seguinte.forma:
a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;
b) Amllise curricular: 50% do valor total.
A prova de conhecimentos revestira a forma de uma prova escrita, sem consulta e tera a durayao
de duas horas e trinta minutos, aferida numa escala de 100 val ores pontuais.
A prova de conhecimentos visa avaliar as competencias tecnicas e/ou

0

nivel de conhecimentos

gerais ou especificos, exigiveis para 0 exercicio de determinada funyao.
analise curricular visa examinar a preparayao do candidato para

0

desempenho de determinada

funyao, ponderando a habilitayao academica e profissional, a avaliayao do desempenho, a
qualificayao e experiencia profissionais, os trabalhos realizados e a formayao profissional
complementar.

7.

Programa das provas

o programa abrangera as seguintes materias:
Prova de conhecimentos - Prova Escrita
a) Cuidados basicos de enfermagem
b) Cuidados de enfermagem m6dico-cirurgicos
c) Cuidados de enfermagem pediatricos
d) Cuidados de enfermagem ginecol6gicos e obstetricos
e) Controle de infecyao nosocomial
f) Suporte basico de vida
g) Seguranya do doente
h) Psiquiatria e saude mental
i) Saude comunitaria
j) Saude ocupacional

Durante a prova escrita, e proibida a consulta de outros livros ou informayoes d~ referencia, atraves
de qualquer forma, nomeadamente 0 usa de produtos electr6nicos.

~
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8. Classifica-rao final
8.1 Na classificayao final e adoptada a escala de 0 a 100 valores. Sao excluidos os candidatos
que na classificayao final obtenham classificayao inferior a 50 valores.
8.2

Em caso de igualdade classificativa, sao aplicados os criterios de preferencia sucessiva
previstos no artigo 34. 0 do R~gulamento Administrativo n.o 14/2016 (Recrutamento, selecyoo,
e formayao para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviyos publicos), alterado pelo
Regulamento Administrativo n.O 23/2017.

9. Local de afixaftao das listas provis6ria, definitiva e classificativa
9.l As listas serao afixadas na Divisao de Pessoal dos Serviyos de Saude (situada no Centro
Hospitalar Conde de Sao Januario), na Estrada do Visconde de S. Januario, bern como
estarao disponiveis no sitio electr6nico dos Serviyos de Saude: http://www.ssm.gov.mo. A
localiza9ao da afixa9ao e consulta destas listas tambem sera publicada no Boletim Oficial da
Regiao Administrativa Especial de Macau.

-9.2

A lista de classifica9ao final, depois de homologada, tomar-se-a publica no Boletim Oficial
da Regiao Administrativa Especial de Macau.

9.3

0 local, a data e hora da realiza9ao da prova de conhecimentos tambem serao publicados no
Boletim Oficial da Regiao Administrativa Especial de Macau.

10. Legislaftao aplicavel
o presente concurso rege-se pel as normas constantes nas Leis n. ° 18/2009 (Regime da
carreira de enfermagem), Lei n.O 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos
serviyos publicos), alterada pela Lei n.O 4/2017 e no Regulamento Administrativo n.o 14/2016
(Recrutamento, selecyao, e forma9ao para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi90s
publicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.o 23/2017.

11. Juri

o jUri do concurso tern a seguinte constitui9ao:
Presidente:

Baptista, Joao Rodrigues, enfermeiro-supervisor

Vogais efectivos:

Yu Bun, enfermeira-chefe

Vogais suplentes:

Chan Wai Yee, enfermeira-chefe
Sou Cheong Van, enfermeira-chefe
Ieong Sio Meng, enfermeira-especialista
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de Sande

/6 de Julho de 2018.

o Director dos Servi~os
Lei Chin Ion
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