
SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Ref.JS/MP/24/05/2018
Lisboa, 24 de Maio de 2018

Exm° Senhor Presidente

do Conselho Directivo
da ARS Norte, l.P.

Dr. Pimenta Marinho

Assunto: Oficio remetido ao C.H.SJoao - Subida de escalão durante o internato.

Exm°. Senhor Presidente,

Para conhecimento de V.Exa. e a propósito do assunto acima referenciado, junto se envia cópia do

ofício que, nesta data, foi remetido ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São

João, E.P.E..

Com os nossos melhores cumprimentos.
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SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Ref. JS/AL/MP/24/05/2018
Porto/ 24 de Maio de 2018

Exm°. Conselho de Administração

do Centro Hospitalar São João/ EPE

Assunto: Subida de escalão durante o internato.
Carta registada c/AR

Tem este Sindicato conhecimento de que nessa instituição se mantém o procedimento de não

determinar a legalmente prevista subida de escalão remuneratório aos trabalhadores médicos em

frequência do internato Médico.

Na realidade, nos termos do art n.° 3 do art. 20° do Regime do Ínternato Médico/ aprovado pelo

DL n.° 203/2004/ de 18.08, que nesta matéria se mantém em aplicação/ devem os internos subir

de escalão remuneratório após a finalização com aproveitamento do 3° ano de área de

especialização cujo programa de formação tenha duração superior.

Ora, apesar de tais médicos terem vindo a requerer a aludida subida/ não tem essa instituição

procedido à respetiva atualizaçâo salarial, ao contrário daquilo a que está legalmente obrigada.

Mais se salienta que não existe atualmente qualquer razão jurídica ou restrição Orçamental que

possa justificar impedimento ou obstáculo à mencionada subida de escalão remuneratório.

Por tudo o acima exposto, exorta este Sindicato a que seja determinada a correçao do

procedimento até ao momento adotado/ ordenando-se/ em consequência, as necessárias subidas

de escalão remuneratório e com os devidos rectroactivos. Respeitando-se/ dessa forma/ os

direitos dos trabalhadores médicos em causa.

Com as melhores Saudações Sindicais.
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