
APELO/CARTA ABERTA  

Concursos, pilar fundamental da Carreira Médica 

Realizá-los com celeridade, um imperativo ético 

 
A suspensão durante 7 anos dos concursos foi das mais fortes machadadas desferidas na Carreira 
Médica. 
Sem concursos não há progressão, diminui-se a exigência e fomenta-se o nepotismo e o 
compadrio.  
 
Os concursos são públicos e é graças aos Sindicatos, que disso nunca abdicaram em sede de 
negociação colectiva e sindical, que a Ordem dos Médicos tem um papel determinante no 
processo através da nomeação dos Júris. 
 
A sua realização regular é uma das principais conquistas do processo negocial e, é bom recordar, 
que depois de vários anos em que foram inexistentes, assistimos á abertura de: 
 
Assistentes   

 Dois concursos, um em cada semestre de 2012, 2013 e 2014. 

 Concurso aberto para MGF e Hospitalares em 2014. 
 
Consultores 

 Os concursos de consultores de 2005 arrastaram-se e só foram concluídos em Dezembro 
de 2013. 

 Concurso consultores de 2012.  

 Em Janeiro saiu o aviso de concurso de consultores de 2015.  

 Por proposta do SIM a ACSS disponibiliza regularmente no seu site o ponto de situação 
dos vários concursos. 

 
Assistentes Graduados Seniores: 

 Em 2013 foram abertos 130 lugares/vagas. 

 Em 2014 foram abertos 140 lugares/vagas. 
 
O SIM tem exercido uma pressão constante (mas sem parangonas) junto do Ministério, da ACSS e 
da Ordem dos Médicos para agilizar os concursos. 
 
Em todas as reuniões negociais o SIM coloca essa questão e, regularmente tem enviado ofícios a 
reafirmá-lo formalmente. 
 
Repetida, e também formalmente, alertamos o Sr. Bastonário e os Presidentes das Secções 
Regionais da OM para o problema. 
Na semana passada alertámos também os colégios da Especialidade da OM (excepto o de Cirurgia 
Pediátrica, que já tem o concurso concluído) para o problema e para as suas responsabilidades. 
 
É fundamental que haja celeridade e que se diminua a burocracia. 
 
Os procedimentos são conhecidos e claros, passo a passo, e por isso o sistema deve estar 
operacional. 
 
Este grande número de concursos e o grande número de candidatos que se foi acumulando, 
obriga a um trabalho acrescido de muitos colegas já assoberbados por muito trabalho, cortes 
salariais, metas, indicadores e um sem número de actividades administrativas, e faz com que por 
vezes passem para última preocupação. 



 
Mas isso não justifica o atraso na nomeação dos júris, os tempos imensos para marcar a primeira 
reunião do júri ou aprovar a grelha ou a entrevista…. 
 
Apelamos a todos colegas que fazem parte dos júris para contribuírem para essa celeridade em 
favor dos Colegas que, por incompetência dos sucessivos Governos, estão à espera há 9, 8, 7, 6, 5 
e 4 anos, que já viram a sua carreira altamente prejudicada, que se não virem concluídos os seus 
concursos serão obrigados a fazer novos curricula, e que só poderão concorrer a AGS bem mais 
tarde. 
 
O SIM já apresentou ao Ministério da Saúde a sua exigência de Concursos para Consultores em 
2016 e de Assistentes Graduados Seniores em 2015, respeitando a programação acordada de 
abertura de procedimentos concursais de 2/2 anos. 
 
Não podemos pactuar com a inépcia ou inércia daqueles a quem compete que tudo se desenrole 
rápida e eficazmente.  
 
Não podemos deixar de apontar o dedo ao caso dos júris para os Concursos de Consultor 2012 da 
área de MGF, ainda não nomeados quando já foram outros Concursos para Consultor 2014! E o 
caso da Medicina Geral e Familiar é paradigmático! 
 
Não podemos responsabilizar a ACSS e o Ministério da Saúde pelos atrasos e delongas, quando há 
Colégios que não respondem atempadamente e quase que obrigam os órgãos dirigentes da OM a 
tomarem em mão as atribuições desses Colégios, sob pena de lhe serem questionadas as 
competências delegadas. 
 
A participação em Júris de Concursos faz parte do conteúdo funcional da Carreira, e é um desígnio 
ético e uma obrigação, até porque quantos mais forem os Consultores mais força teremos para 
acabar com a vergonha escandalosa de lhes ser roubado no salário o que lhes é devido (e 
porquanto condizente com a sua responsabilidade acrescida enquanto consultores). 
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