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- Aviso -

Faz-se publico que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretario para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 9 de Abril de 2019, e nos termos definidos nas Leis n.0

10/2010 (Regime da carreira medica), n.0 14/2009 (Regime das carreiras dos
trabalhadores dos servi<;os publicos), alterada pela Lei n. 0 4/2017, no Despacho do
Chefe do Executivo n. 0 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da
Carreira Medica), e no Regulamento Administrativo n. 0 14/2016 (Recrutamento,
selec<;ao e forma<;ao para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi<;os publicos),
alterado pelo Regulamento Administrativo n.0 23/2017, se encontra aberto o
concurso de acesso, condicionado, de presta<;ao de provas, para o preenchimento
de um lugar de chefe de servi<;o, 1.0 escalao, da carreira medica, area funcional
hospitalar, area profissional de hematologia/imuno-hemoterapia, do quadro de
pessoal dos Servi<;os de Saude.

1.

Tipo, prazo e validade

Trata -se de concurso de acesso, condicionado, de presta<;ao de provas,
circunscrito aos trabalhadores do quadro de pessoal dos Servi<;os de Saude.
0 prazo de apresenta<;ao de candidaturas e de vinte dias uteis, 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 o preenchimento das vagas postas a
concurso.

2.

Condi<;6es de candidatura

2.1

Podem candidatar-se todos os medicos consultores do quadro do pessoal
dos Servi<;os de Saude, que reunam as condi<;aoes estipuladas no n. 0 3 do
artigo 18. 0 da Lei n.0 10/2010 (Regime da carreira med ica) .

2.2 Documentos a apresentar:
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Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscri<;ao em concurso»,
aprovada pelo n.0 1 do Despacho do Secretario para os Assuntos Sociais e
Cultura n.0 133/2012 (adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na
pagina electr6nica daquela entidade publica ou dos Servi<;os de Saude) e
apresentar os documentos abaixo indicados, os quais devem ser entregues
pessoalmente ate ao termo do prazo fixado e durante o horario de
expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 as 13,00 horas e das 14,30 as
17,45 horas, sexta-feira das 9,00 as 13,00 horas e das 14,30 as 17,30 horas),
na Sec<;ao de Expediente Geral dos Servi<;os de Saude, sita no Centro
Hospitalar Conde de Sao Januario:
a)

C6pia do documento de identifica<;ao valido;

b)

C6pia do documento comprovativo da licenciatura em medicina;

c)

C6pia do documento comprovativo da gradua<;ao em consultor;

d)

Tres exemplares do curricula assinados pelo candidato (donde constem,
detalhadamente, o tempo e o modo das fun<;6es exercidas no ambito
da area funcional respectiva, a chefia de unidades tecnico-funciona is, a
orienta<;ao de internos e a participa<;ao em equipas ambulat6rias,
capacidade e aptidao para a gestao, organ iza<;ao e chefia de servi<;os e
unidades

tecnico-funcionais,

trabalhos

e

artigos

publ icados,

desempenho de cargos na area med ica, actividades docentes ou de
investiga<;ao e outros elementos de valori za<;ao profissional); os
curriculos

devem

necessariamente

ser

assinados

pelo

pr6prio

candidato, sob pena de se considerarem coma falta de entrega dos
mesmos;
e)

Registo biografico, emitido pelo respectivo Servi<;o, donde constem ,
designadamente, os cargos anteriormente exercidos, a carreira e
categoria que detem, a natu reza do vincu lo, a antiguidade na categoria
e na fun<;ao publica, bem coma as classifica<;6es de servi<;o/ava li a<;6es
do desempenho relevantes para apresenta<;ao a procedimento.

2.3 Os candidatos ficam dispensados da apresenta<;ao dos document os
referidos nas alineas a), b), c) e e), caso os mesmos se encontrem arquivados
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nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado
expressamente tal facto na apresentac;ao da candidatura .

3.

Conteudo funcional

Nos termos do artigo 15.0 da Lei n.0 10/2010 (Regime da carreira medica), ao chefe
de servic;o sao atribuidas as func;oes inerentes

a categoria

de medico consultor e

ainda as seguintes func;oes :
a)

Gerir unidades de prestac;ao de servic;os medicos da respectiva area funcional
e elaborar o piano relativo ao desenvolvimento profissional das unidades
medicas;

b)

Colaborar na definic;ao de prioridades, quer no dominio do exercicio da
medicina, quer no domfnio da formac;ao e no estabelecimento dos pianos de
actividades da respectiva unidade ou servic;o;

c)

Emitir pareceres tecnicos, prestar esclarecimentos e informac;oes em materia
de servic;os medicos, visando a tomada de decis6es sabre medidas de
politica e de gestao da respectiva unidade ou servic;o;

d)

Participar na definic;ao das politicas de saude e de padr6es dos serv1c;os
medicos, bem coma avaliar os servic;os e estabelecimentos de saude em
geral e definir os respectivos indicadores de funcionamento;

e)

Orientar, supervisionar e avaliar os servic;os medicos, bem coma propor a
adopc;ao de medidas necessarias

a melhoria da gestao e a elevac;ao do nfvel

dos servic;os;

f)

Orientar, supervisionar e avaliar o medico geral, o medico assistente e o
medico consultor das unidades ou servic;os sob a sua responsabilidade;
Pronunciar-se sabre a aquisic;ao de material e equipamento para a prestac;ao

g)

de cuidados de saude.
4. Vencimento, demais condic;6es de trabalho e regalias

0 chefe de servic;o, 1.0 escalao, vence pelo fndice 880 da tabela indiciaria de
vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo

a Lei

n. 0 10/2010 (Regime da carrei ra

medica);
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As demais condic;6es de trabalho e regal ias obedecem aos criterios gerais e espec iais
do Regime Juridico da Func;ao Publica vigente e do Regime da carreira medica .

5. Metodos de selecc;ao
A selecc;ao e efectuada mediante aplicac;ao dos metodos de selecc;ao a seguir
discriminados; na classificac;ao adopta -se a escala de O a 10 valores, os quais sao
ponderados da seguinte forma :
a)

Provas de conhecimentos (el iminat6ria) : 50%;

b)

Analise curricular: 50%.

Na classificac;ao da prova de conhecimentos adopta-se a escala de O a 10
valores, considerarando-se excluidos os candidatos que obtenham uma
classificac;ao inferior a 5 valores.
Os parametros de avaliac;ao, a ponderac;ao e a grelha classificativa de cada
metodo de selecc;ao serao afixados na Divisao de Pessoa I dos Servic;os de Saude,
estando disponiveis pa ra consulta.
Durante a prova de conhecimentos e proibida a consulta ou o acesso a qualquer
leg islac;ao,

livros

ou

informac;6es

de

referenc ia,

sob

qualquer

fo rma,

nomeadamente atraves da utilizac;ao de meios electr6nicos.

6.

Objectivos dos metodos de selecc;ao
6.1

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacidade do
candidato para resolver problemas e actuar, assim coma reagir em
situac;6es relacionadas com o ambito da respectiva area funcional , atraves
da reali zac;ao da apresentac;ao e discussao de um projecto de gestao
clinica de um servic;o ou unidade ou de um trabalho de investigac;ao.

6.2

A analise curricular cons iste na apreciac;ao e discussao do curricula
profissional do candidato, e visa analisar a sua qualificac;ao para o
desempenho de determinada func;ao, atendendo-se, designadamente,

a

sua competencia profissional e cientifica , tendo coma referencia o perfil de
exigencias profissiona is, genericas e especificas do luga r a ocupa r, bem
coma o percurso profissional, a relevancia da experiencia adquirida e da
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formac;ao realizada , o tipo de func;oes exercidas e a avaliac;ao de
desempenho obtida.

7.

Classificac;ao final
7.1 A classificac;ao final resulta da media aritmetica ponderada das classificac;oes
obtidas nos metodos de selecc;ao utilizados, na escala de O a 10 valores. Os
candidatos que obtenham classificac;ao final inferior a 7 valores serao
exclufdos.
7.2 Em caso de igualdade de classificac;ao dos candidatos, tern preferencia,
sucessivamente, os que detenham:
a) Melhor classificac;ao obtida na avaliac;ao final do internato medico da area
funcional a que respeita o procedimento concursal;
b) Maior antiguidade na categoria , na carreira , da area funcional a que
respeita o procedimento concursal;
c) Se a situac;ao de igualdade persistir, aplica-se o artigo 34.0 do Regulamento
Administrativo n.0 14/2016 (Recrutamento, selecc;ao e formac;ao para
efeitos de acesso dos trabalhadores dos servic;os publicos), alterado pelo
Regulamento Administrativo n. 0 23/2017.

8.

Local de afixac;ao das listas provis6ria, definitiva e classificativas
8.1 As listas provis6ria, definitiva e classificativas serao afixadas na Divisao de
Pessoal dos Servic;os de Saude, na Estrada do Visconde de S. Januario, e
estarao

d isponfveis

na

pagina

electr6nica

dos

Servic;os

de

Saude:

http://www.ssm .gov.mo. Estas listas serao, igualmente, publicadas no
Boletim Oficial da Regiao Adm inistrativa Especial de Macau .
8.2 0 local, a data e a hora da prestac;ao da prova de conhecimentos e da
discussao do curricula serao publicados no Boletim Oficial da Regiao
Administrativa Especial de Macau .
8.3 A lista de classificac;ao final, depois de homologada, sera publicada no
Boletim Oficial da Regiao Administrativa Especial de Macau .
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9.

Composic;ao do juri
0 juri do procedimento tern a seguinte constituic;ao:
Presidente:

Dr. Tavares Lopes, David, chefe de servic;o de hematologia/
imuno-hemoterapia geral

Vogais efectivos:

Dr. Lie Kwok Wai Albert, representante da Academia de Medicina
de Hong Kong
Dr. Kwong Yok Lam, representante da Academia de Medicina de
Hong Kong

Vogais suplentes:

Dr. Leung Yu Hung, chefe de servic;o de cirurgia geral
Dr. Tse Wai Choi Eric, chefe de servic;o de cirurgia geral

10. Legislac;ao aplicavel
0 presente concurso e regulado pelas Leis n. 0 10/2010 (Regime da carre1ra
medica) e n. 0 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servic;os
publicos), alterada pela Le i n.0 4/2017, pelo Despacho do Chefe do Executivo n.0

131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Medica), e pelo
Regulamento Administrativo n. 0 14/2016 (Recrutamento, selecc;ao e formac;ao
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servic;os publicos), alterado pelo
Regulamento Administrativo n. 0 23/2017.

Servic;os de Saude, aos / /

de Junho de 2019.

Cheang Seng Ip
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