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“Saber não é o bastante, é preciso aplicar.  

Querer não é o bastante, é preciso fazer.”  

- Bruce Lee1 

                                                           
1 Fonte: https://kdfrases.com/frase/121316  

https://kdfrases.com/frase/121316
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Plano de Estágio 

Para o estágio curricular, foi definido um plano de estágio com as seguintes atividades: 

• Apoio ao Serviço de Recursos Humanos: 

✓ Comissões Gratuitas de Serviço; 

✓ Acumulação de Funções.  

• Realização de Funções Administrativas (elaboração de documentos diversos); 

• Registo e Processamento da Assiduidade; 

• Apoio em Assuntos Relacionados com Questões Pessoais dos Trabalhadores; 

• Organização de Processos e Arquivo de Documentos; 

• Descrição do Processo de Acidentes de Trabalho; 

• Processos de Recrutamento e Seleção; 

• Admissão e Cessação de Atividade de Trabalhadores na Segurança Social; 

• Elaboração de Fundamentações de Contratação e Inserção no Portal RH; 

• Apoio Direto à Direção do Serviço de Recursos Humanos.  
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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular realizado na Unidade Local de 

Saúde da Guarda, conhecida pela população em geral como Hospital Sousa Martins. O 

estágio foi realizado no Serviço de Pessoal durante cerca de três meses, com início a 4 de 

junho e término a 29 de agosto de 2018.  

Este relatório pretende dar a conhecer os conhecimentos adquiridos e o que se realizou 

no estágio curricular, através da descrição das atividades desenvolvidas. A Unidade Local 

de Saúde da Guarda trata-se de uma Instituição Pública, onde se teve oportunidade de 

realizar tarefas variadas, que permitiram conjugar diversas temáticas abordadas durante a 

licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, assim como, outras que se mostraram 

novidade, tendo por isso contribuído para o alargar dos conhecimentos da estagiária.  

 

 

 

Palavras-Chave: Unidade Local de Saúde da Guarda, Gestão de Recursos Humanos, 

Administração Pública.   

Jel-Classification: M12 – Personnal Management; O15 – Human Resources.  
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Introdução  

O presente relatório surge no âmbito da conclusão da Licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos (GRH) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG) e, foi realizado na Unidade Local de Saúde (ULS) da 

Guarda, Entidade Pública Empresarial (E.P.E.). O estágio teve a duração de 400 horas e 

realizou-se no período compreendido entre 4 de junho e 29 de agosto de 2018.  

A escolha pela Unidade Local de Saúde da Guarda residiu, sobretudo, no facto de se tratar 

de uma instituição com um elevado número de trabalhadores, o que permitiu abordar 

vários temas e conhecer um pouco da gestão de recursos humanos que é aplicada na 

mesma.  

O estágio curricular é importante para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, 

dado que os prepara para a inserção no mercado de trabalho, promovendo assim a 

oportunidade de vivenciar na prática os conteúdos transmitidos pelos docentes aquando 

da licenciatura.  

O principal objetivo deste estágio consistiu em aplicar o saber-saber adquirido ao longo 

de três anos, assim como, adquirir experiência profissional na área de GRH, fazendo com 

que fosse possível criar uma visão mais ampla daquilo que irá ser realizado futuramente.  

Este relatório tem como principal foco a descrição de todas as tarefas desenvolvidas no 

decorrer do estágio na ULS da Guarda, E.P.E..  

Quanto à estrutura, encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo elabora-

se uma breve contextualização teórica referente à importância da Gestão de Recursos 

Humanos e a sua evolução ao longo do tempo. Seguidamente, num segundo capítulo, 

procede-se à apresentação da instituição na qual foi realizado o estágio, fazendo um breve 

historial da mesma, assim como a apresentação da sua missão, visão, valores e objetivos. 

No terceiro capítulo, faz-se alusão às atividades realizadas durante o estágio, de entre as 

quais, se destacam as que se encontram referidas no Plano de Estágio elaborado 

conjuntamente pela estagiária e a supervisora na instituição, a Dra. Isabel Lobão, e que 

constam do Anexo 1. É ainda de salientar que se teve oportunidade de realizar outras 

tarefas que não constam do mesmo e que serão também desenvolvidas neste relatório.  
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O relatório finda com algumas conclusões relativas ao trabalho desenvolvido, onde se 

apresenta uma reflexão crítica sobre a atuação na instituição e o respetivo contributo para 

a realização de tarefas e resolução de problemas.  
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Capítulo I – A Importância da Gestão 

de Recursos Humanos 
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1. A Importância da Gestão de Recursos Humanos 

A Gestão de Recursos Humanos é uma área interdisciplinar que cria políticas de 

convivência entre os seus trabalhadores e respetivos superiores, para além de transformar 

o ambiente de trabalho num local prazeroso para todos os envolvidos. Para tal, deve 

envolver todos os membros da organização, apostar na aprendizagem organizacional e 

investir na inovação e na criatividade.2 De acordo com Sousa, et al. (2012, p. 8) “A Gestão 

de Recursos Humanos assume, assim, cada vez uma maior importância no 

desenvolvimento de uma cultura organizacional direcionada para a inovação e 

aprendizagem contínua, e desempenha um papel fundamental ao nível das mudanças que 

ocorrem a nível interno e externo da organização e que provocam alterações nas estruturas 

organizacionais, nas relações de poder e nas práticas de organização do trabalho.”  

De acordo com Gomes, et al. (2008, p. 72), “A GRH tem uma natureza proativa e 

estratégica, assumindo que os indivíduos são ativos que devem ser geridos de acordo com 

os objetivos de longo prazo do negócio.”, dado que existe a necessidade de se agir 

antecipadamente, por forma a evitar ou resolver situações e problemas futuros, isto 

porque cada vez mais assistimos ao fenómeno de mudança. Desta forma, esta área deve 

adotar uma perspetiva integrada da gestão das pessoas e possuir uma visão holística da 

organização, procurando assim compreender os fenómenos na sua globalidade.  

Os recursos humanos são o ativo mais importante, ou seja, são o fator chave para o 

sucesso organizacional. Saber gerir pessoas não é uma tarefa fácil, uma vez que estas são 

diferentes, possuem características e opiniões díspares que muitas das vezes geram 

conflitos. Já Adesso (1996) afirmava “A gestão seria fácil… se não fossem as pessoas.” 

Muitas vezes tem-se a noção de que gerir pessoas é apenas definir tarefas para cada 

trabalhador, porém vai muito para além disso, gerir tem uma definição muito ampla, pois 

dentro de toda essa gestão há funções como seleção, avaliação, formação, isto é, tudo 

aquilo que esteja relacionado com o percurso de um indivíduo em determinada 

organização. Assim, é necessário conhecer as pessoas, saber integrá-las na organização 

de modo a que se sintam bem, incentivando-as a aprender, a participar em ações de 

                                                           
2 Fonte: https://conube.com.br/blog/gestao-de-recursos-humanos/ 

https://conube.com.br/blog/gestao-de-recursos-humanos/
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formação, uma vez que a aprendizagem ao longo da vida é um fator importante para o 

sucesso organizacional. 

Atualmente, as organizações possuem uma visão mais abrangente do papel assumido 

pelas pessoas. Estas deixaram de ser vistas como simples recursos com determinadas 

competências para executar as tarefas e para alcançar os objetivos da organização, e 

passaram a ser consideradas pessoas na verdadeira aceção da palavra: com valores, 

crenças, atitudes, aspirações e objetivos individuais.  

Conforme Sousa, et al. (2012, p. 8), gerir pessoas deve ser mais do que controlar e seguir 

procedimentos e rotinas; implica o envolvimento de todos os membros da organização, 

uma aposta na aprendizagem organizacional, em mecanismos de motivação e um 

investimento na criatividade e inovação, como fatores de diferenciação.  

1.1. A Evolução da Gestão de Recursos Humanos3 

• GRH em Portugal até 1974 

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por uma grande instabilidade 

política, ligada à queda da monarquia e à instauração da República. Portugal 

caracterizava-se por ser um país predominantemente agrícola e as zonas mais 

industrializadas concentravam-se em grandes cidades como Aveiro, Coimbra, Lisboa e 

Porto. Nesta sequência, os trabalhadores da indústria, através de greves, lutavam por 

melhores salários e condições de vida, tendo sido aprovada legislação que regulamentava 

a duração da semana de trabalho, o direito à greve e ainda a constituição de sindicatos. 

Este período de grande rotatividade de governos terminou em 1926, com a instauração de 

uma ditadura que reprimiu fortemente o movimento sindical e criou o corporativismo, 

que reconhecia o papel da iniciativa privada como motor do progresso económico e 

proibia greves. Nesta altura, a educação e a formação profissional eram consideradas 

pouco importantes.   

A década de 70 ficou marcada pelo surgimento do conceito de Recursos Humanos, e aqui 

as pessoas passaram a ser vistas não só como um recurso que as organizações precisam e 

que produzem custos, mas sim como um ativo forte que impulsiona a competitividade 

                                                           
3 Fonte: (Gomes, et al., 2008).  
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organizacional, pois são as pessoas que geram o sucesso de uma organização. Neste 

sentido, a gestão de pessoas passou a ter um papel reativo e administrativo, contudo com 

um estatuto ainda muito desvalorizado nas empresas. Esta secção/departamento era 

dependente da direção administrativa e financeira, embora algumas multinacionais já 

apresentassem políticas não administrativas de gestão de pessoas, como a formação.  

• GRH em Portugal de 1974 a meados da década de 1980  

A partir do 25 de abril de 1974, assistiu-se a uma sucessão de governos comunistas, 

durante os quais os principais setores da economia foram nacionalizados. Neste âmbito, 

foram criadas comissões de trabalhadores, enquanto os donos e gestores das grandes 

empresas eram afastados e os sindicatos adotavam um papel predominantemente 

conflitual nas relações de trabalho. Relativamente a esta nova envolvente política e 

económica, os departamentos de pessoal mantiveram-se reativos e dedicados à 

negociação coletiva. Nesta época, a legislação do trabalho proibia os despedimentos, bem 

como qualquer tipo de flexibilidade funcional e financeira, não existindo incentivos 

monetários à motivação, critérios de desempenho e desenvolvimento para promoções.  

Durante este período, as direções de pessoal cresceram, tornando-se centralizadas e 

assumindo um importante papel nas médias e grandes empresas, uma vez que tinham de 

lidar quase diariamente com sindicatos poderosos. Ainda neste campo, foram aparecendo 

serviços de recrutamento e seleção, formação, planeamento de recursos humanos, embora 

estas atividades ainda estivessem longe de ser integradas na estratégia da empresa.  

• GRH em Portugal a partir de 1990 até à mudança do século 

Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia em 1986, o que fez com que 

suscitasse grandes desafios de competitividade económica do país a fim de tornar 

rentáveis as empresas públicas com o intuito de as privatizar. Estas privatizações foram 

antecedidas por períodos de reestruturação interna, onde o papel do capital humano foi 

reconhecido, particularmente com a necessidade de contratar pessoas com talento e 

conhecimento, evolução para culturas organizacionais menos burocráticas e viradas para 

objetivos, criação de canais por forma a permitir uma comunicação interna mais eficaz, e 

implementar políticas de flexibilização. Desta forma, conseguiram aumentar a 
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produtividade, o que fez com que muitas empresas começassem a remunerar acima dos 

contratos coletivos, criando benefícios e incentivos contingentes ao desempenho.  

• GRH em Portugal na atualidade 

Atualmente, tem sido registada uma evolução significativa, na maior parte das empresas 

portuguesas, no sentido de uma maior componente estratégica da função. A maior parte 

delas já possui uma estratégia de recursos humanos, com envolvimento na definição da 

estratégia empresarial, ou seja, os objetivos do departamento devem estar relacionados 

com os objetivos da organização em si, pelo facto de ambos lutarem para o sucesso 

organizacional.  

De acordo com Gomes, et al. (2008, p. 87), a gestão de pessoas em Portugal, tem-se 

aproximado do modelo anglo-saxónico num amplo conjunto de atividades, das quais se 

salienta a utilização de sistemas de incentivos monetários indexados ao desempenho 

individual e organizacional. É de destacar, que a comunicação com os trabalhadores se 

tem vindo a tornar mais frequente, individualizada e direta e, as novas tecnologias têm 

um papel ativo, nomeadamente a Intranet, que facilita a comunicação. Também a 

introdução de processos de gestão do desempenho, aplicáveis às diferentes categorias de 

membros da organização, se tem evidenciado e de facto este esforço alargou-se ainda à 

Administração Pública, onde a avaliação de desempenho não tinha qualquer credibilidade 

ou impacto na evolução das carreiras ou no pacote remuneratório dos trabalhadores.   

Em jeito de conclusão, é notório que a função de gestão de pessoas tem vindo a viver uma 

evolução profunda desde o início do século XXI, e assim foi passando de uma função 

reativa e administrativa/burocrática para um papel de maior proatividade e resposta às 

condições do meio envolvente.  
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Capítulo II – Apresentação da 

Unidade Local de Saúde da Guarda, 

E.P.E. 
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2. Apresentação da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.  

2.1. Caracterização da Unidade Local de Saúde da Guarda, 

E.P.E.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2015 de 26 de janeiro, nos últimos 13 anos foram 

criadas oito Unidades Locais de Saúde como Entidades Públicas Empresariais (ULS, 

E.P.E.), que têm como objetivo melhorar a interligação dos cuidados de saúde primários 

com os cuidados diferenciados, através de uma prestação e gestão integrada de todos os 

níveis de cuidados de saúde.4 

Para tal, dentro destas oito unidades que foram criadas, encontra-se também a Unidade 

Local de Saúde da Guarda, vulgarmente conhecida como ULS da Guarda, que se trata de 

uma pessoa coletiva de direito público, com natureza empresarial, provida de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do Decreto-Lei n.º 558/99 de 17 de 

dezembro.5 

Neste âmbito, a ULS da Guarda integra dois Hospitais, 13 Unidades de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP), habitualmente conhecidos por Centros de Saúde e uma 

Unidade de Saúde Familiar (USF), como se apresenta de seguida:  

• Hospital Sousa Martins (HSM), da Guarda; 

• Hospital Nossa Senhora da Assunção (HNSA), de Seia; 

• UCSP de Almeida; 

• UCSP de Celorico da Beira; 

• UCSP de Figueira de Castelo Rodrigo; 

• UCSP de Fornos de Algodres; 

• UCSP de Gouveia; 

• UCSP da Guarda; 

• UCSP de Manteigas; 

                                                           
4 Fonte: http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-dos-

Hospitais_DecLei_12_2015.pdf  

5 Fonte: https://dre.pt/pesquisa/-/search/655312/details/maximized  

http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-dos-Hospitais_DecLei_12_2015.pdf
http://portaisuls.azurewebsites.net/ulsg/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Estatuto-dos-Hospitais_DecLei_12_2015.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/655312/details/maximized
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• UCSP da Mêda; 

• UCSP de Pinhel; 

• UCSP do Sabugal; 

• UCSP de Seia; 

• UCSP de Trancoso; 

• UCSP de Vila Nova de Foz Côa; 

• USF “A Ribeirinha”. 

 

2.2. Breve Resenha Histórica 

O Sanatório é, ainda hoje, o nome que é atribuído à principal unidade hospitalar do distrito 

da Guarda, intitulado atualmente por Unidade Local de Saúde da Guarda. 

A evolução histórica do Sanatório Sousa Martins (SSM) remonta aos finais do século 

XIX, altura em que Portugal lutava contra a doença da tuberculose. O médico Sousa 

Martins, em 1881, realizou uma expedição à Serra da Estrela e considerou esse local como 

sendo ótimo para o tratamento da doença predominante naquela época. Foi então que, em 

sua honra, o Sanatório se passou a designar por “Sanatório Sousa Martins”. De acordo 

com uma notícia do Jornal Público6, do ano 2014, "O antigo Sanatório Sousa Martins, 

projectado no início do século XX por Raul Lino e instituído na Guarda, cujo clima 

favoreceria a cura de doenças respiratórias graves, foi a primeira instituição criada de raiz 

para a assistência a doentes com tuberculose, tendo-se constituído como um complexo 

hospitalar de referência nas áreas social, científica e arquitetónica". 

Após o 25 de abril de 1974, o SSM começou a entrar na fase final da sua existência e, 

para tal, foi integrado no Hospital Distrital da Guarda sendo que, desde 1989 até 2008 se 

denominou por Hospital Sousa Martins.7  

Em 2008, foi então constituída a ULS da Guarda, marcada pela transição do setor público 

administrativo para o modelo de entidade pública empresarial. Esta mesma instituição 

                                                           
6 Fonte: https://www.publico.pt/2014/01/21/local/noticia/antigo-sanatorio-sousa-martins-na-guarda-e-

conjunto-de-interesse-publico-1620555  

7 Fonte: http://www.ulsguarda.min-saude.pt/category/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/  

https://www.publico.pt/2014/01/21/local/noticia/antigo-sanatorio-sousa-martins-na-guarda-e-conjunto-de-interesse-publico-1620555
https://www.publico.pt/2014/01/21/local/noticia/antigo-sanatorio-sousa-martins-na-guarda-e-conjunto-de-interesse-publico-1620555
http://www.ulsguarda.min-saude.pt/category/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/
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tem como principal objetivo a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e 

continuados à população.  

No que concerne ao número de trabalhadores, a ULS da Guarda conta, à data de termo 

do estágio curricular, com um ativo de 1944 funcionários, dos quais 100 pertencem à 

sede, local onde foi realizado o estágio curricular, como se encontra ilustrada na figura 1.  

 

Figura 1 - Sede da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 

Fonte: http://terrasdabeira.gmpress.pt/uls-da-guarda-determina-restricoes-no-uso-dos-computadores-ate-

ser-removido-o-virus-detectado-na-rede/  

 

2.3. Organograma da Instituição 

A estrutura organizacional constitui o esqueleto da Organização, ou seja, é aquilo que lhe 

dá corpo e a sustenta em termos de funcionamento. Esta estrutura trata-se então do 

conjunto de relações informais entre os grupos e os indivíduos que integram a organização 

e define as funções de cada unidade da mesma, bem como os modos de colaboração entre 

as várias unidades, sendo geralmente representada por um organograma.  

http://terrasdabeira.gmpress.pt/uls-da-guarda-determina-restricoes-no-uso-dos-computadores-ate-ser-removido-o-virus-detectado-na-rede/
http://terrasdabeira.gmpress.pt/uls-da-guarda-determina-restricoes-no-uso-dos-computadores-ate-ser-removido-o-virus-detectado-na-rede/
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É de referir que não existe uma estrutura ideal para qualquer organização e, para tal, cabe 

aos seus responsáveis adotar o tipo de estrutura que melhor se adequa às características e 

objetivos da mesma uma vez que a estrutura que for adotada, vai ter uma forte influência 

no comportamento e atitudes dos seus trabalhadores.   

Todas as organizações devem possuir um organograma por forma a que facilite uma 

análise pormenorizada aos serviços que compõe, assim como o posicionamento em que 

estes estão incluídos e, por sua vez, verificar as relações existentes de subordinação e 

supervisão entre os diversos departamentos de uma organização.  

A ULS da Guarda não é exceção e, por isso, possui também um organograma, como se 

pode observar no Anexo 2. Concretizando, o Serviço de Recursos Humanos (SRH), 

serviço onde foi realizado o estágio encontra-se incluído no Apoio à Gestão e Logística 

dos Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados.  

Através da observação do organograma da instituição pode-se constatar que existem 

órgãos de linha e órgãos de staff. Os órgãos de linha tratam-se daqueles que trabalham 

para o mesmo fim e todos têm as suas responsabilidades. Por sua vez, os órgãos de staff 

traduzem-se em funções de assessoria e aconselhamento e para tal, não têm autoridade 

sobre ninguém, por exemplo, o Serviço de Auditoria Interna da ULS da Guarda trata-se 

de um órgão deste tipo. Não estão, por isso, incluídos na linha hierárquica da organização.   

2.4. Missão, Visão, Valores, Eixos e Objetivos Estratégicos  

Tal como qualquer outra empresa/instituição, também a ULS da Guarda se rege por uma 

Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos que orientam toda a atividade da 

instituição. Seguidamente, descreve-se cada um deles:   

Missão  

A missão reflete os ideais e as orientações globais da organização, integrando assim o 

instrumento estratégico da filosofia empresarial que a empresa quer desenvolver junto 

dos seus públicos internos e externos. Consiste então no suporte da identidade específica 

da empresa e das grandes motivações que fundamentam a sua existência, normalmente 

devem ter uma imagem positiva para assim conseguirem obter sucesso. A missão de uma 
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organização é, portanto, a razão de ser da sua existência, ou seja, aquilo que a empresa 

pretende atingir. 

A missão da ULS da Guarda8 centra-se na prestação integrada de cuidados de saúde 

primários, hospitalares, paliativos e de convalescença à população da sua área de 

influência, com mobilização ativa da comunidade envolvente, tendo em vista o 

incremento dos níveis de saúde e bem-estar e ainda atividades de serviços operativos de 

saúde pública e atividades de investigação, formação e ensino, numa ótica de melhoria 

contínua, através da prossecução de padrões de excelência nos cuidados aos utentes, 

nomeadamente através de: 

✓ Prestação da melhor qualidade de cuidados e serviços à comunidade, na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias humanas; 

✓ Cooperação e participação com os estabelecimentos de ensino superior, a nível 

regional, nacional e internacional, no apoio e fomento da educação dos 

profissionais de saúde, bem como, da investigação e pesquisa nas áreas 

clínicas; 

✓ Atração e manutenção de profissionais motivados e com elevadas 

competências técnicas; 

✓ Participação ativa na comunidade envolvente, com vista ao incremento dos 

níveis de saúde e bem-estar, dos atuais e potenciais utentes. 

Visão 

A visão traduz-se num objetivo comum que mobiliza toda a organização através de 

compromissos sucessivos sendo, portanto, explicada como a descrição do futuro desejado 

para a instituição. É então algo responsável por nortear a organização e, pode ser 

percebida como a direção desejada, ou seja, o caminho que se pretende percorrer e, ainda 

uma forma de como a empresa quer ser vista por todos.  

A ULS da Guarda9 deseja ser reconhecida pelos utentes, trabalhadores e demais entidades 

como uma organização que garante uma resposta de elevada qualidade às necessidades 

de saúde dos seus utentes ao longo do ciclo vital, pautando-se por rigorosos princípios de 

                                                           
8 Regulamento Interno da ULS da Guarda, E.P.E. 

9 Regulamento Interno da ULS da Guarda, E.P.E. 
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eficiência e responsabilidade nas vertentes económica, financeira, social e ambiental, 

sendo reconhecida por:  

✓ Superar as expetativas dos utentes e profissionais através de uma melhoria 

contínua da qualidade e do desenvolvimento do capital humano; 

✓ Mobilizar o sistema organizacional segundo os princípios da estrutura em rede 

a fim de oferecer serviços de excelência, através de um foco integral no 

cidadão-utente; 

✓ Promover a inovação e a participação na investigação, através de um 

desempenho dirigido à formação de profissionais de saúde em diferentes 

especialidades.  

Valores 

Os valores representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a 

maioria das pessoas acredita. Traduzem-se em elementos motivadores que direcionam as 

ações das pessoas na organização, contribuindo para a unidade e coerência do trabalho. 

A ULS da Guarda e os seus trabalhadores regem-se pelos seguintes valores10: 

✓ Humanismo – Possuir uma orientação clara para os utentes e para o seu bem-

estar, dando resposta às suas necessidades de acordo com as melhores práticas 

disponíveis e no respeito incondicional pela sua dignidade intrínseca;  

✓ Equidade – Promover a igualdade no acesso aos cuidados de saúde, em 

função do nível de prioridade clínica e a isenção no tratamento dos 

trabalhadores; 

✓ Cooperação – Cultivar a multidisciplinaridade e a cooperação no 

relacionamento interpessoal e no atingir dos objetivos da instituição; 

✓ Ética e Deontologia Profissional – Orientar a prática clínica e a tomada de 

decisões individuais e institucionais pelos mais elevados padrões de conduta;  

✓ Rigor – Atuar com competência e determinação, tomando decisões com 

conhecimento e coerência, por forma a assegurar o melhor nível de serviço; 

                                                           
10 Fonte: http://www.ulsguarda.min-saude.pt/category/institucional/missao/  

http://www.ulsguarda.min-saude.pt/category/institucional/missao/
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✓ Inovação – Agir com capacidade de iniciativa e criatividade, concretizando 

novas soluções de forma a garantir a melhoria contínua dos resultados e níveis 

de serviço.  

Eixos e Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos resultam da estratégia global da empresa, caracterizam-se por 

serem de longo prazo e cobrem a organização como um todo.  

Desta forma, a ULS da Guarda centra-se em oito eixos sendo que cada um deles possui 

vários objetivos11. De seguida, apresentam-se apenas três referentes a cada eixo, à 

exceção do n.º 5 em que se falam de todos os objetivos uma vez que vão ao encontro da 

Gestão de Recursos Humanos:  

✓ Eixo 1 – Reorganização hospitalar, centrada no interesse do doente, incluindo 

princípios de boa governação clínica e empresarial 

• Alterar o Regulamento Interno da ULS da Guarda; 

• Fomentar a constituição de unidades multidisciplinares, no âmbito de 

determinadas patologias, em detrimento da organização tradicional em 

serviços monovalentes; 

• Fomentar a Consulta de Alta Resolução. 

 

✓ Eixo 2 – Articulação e integração vertical de cuidados 

• Criar uma rede integrada de cuidados paliativos ao domicílio; 

• Aprofundar a articulação com os Cuidados de Saúde Primários na 

preparação da alta dos doentes e na continuidade dos cuidados; 

• Consolidar os processos de afiliação e de trabalho em rede colaborativa 

com os Hospitais da Beira Interior, Viseu e Coimbra.  

 

✓ Eixo 3 – Adequação da oferta e reorientação da procura 

• Aumentar a disponibilidade dos profissionais para a atividade programada 

nos Cuidados de Saúde Primários, em detrimento da prestação de cuidados 

urgentes; 

                                                           
11 Documentos disponibilizados pelo Serviço de Recursos Humanos.  
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• Elaborar protocolos de referenciação clínica; 

• Incentivar a transferência de cuidados dos hospitais para os cuidados de 

saúde primários reorientando a procura para cuidados de proximidade. 

 

✓ Eixo 4 – Promoção da melhoria contínua da qualidade 

• Dinamizar projetos promotores da Segurança do Doente e a monitorização 

do Risco Clínico; 

• Apostar na reengenharia de processos críticos, com vista a obter ganhos 

de eficiência e melhorar o serviço ao cliente; 

• Requalificar o Edifício 5 para albergar o Departamento da Saúde da 

Mulher e da Criança, eliminando os constrangimentos inerentes ao layout 

das instalações físicas, para implementar uma nova forma de organização 

de cuidados, centrada no Utente.  

 

✓ Eixo 5 – Empreender políticas de recursos humanos que promovam a 

vinculação e o compromisso com a instituição 

• Atrair e reter os recursos humanos diferenciados, dando-lhes condições 

para a sua realização profissional; 

• Investir no acolhimento e integração dos novos trabalhadores, 

promovendo a sua identificação com os valores da organização; 

• Regularizar os vínculos precários e diminuir a rotação de pessoal; 

• Implementar sistemas de avaliação de desempenho, premiando o mérito e 

identificando necessidades de desenvolvimento individual de 

competências; 

• Incentivar a valorização profissional dos trabalhadores, exercendo 

políticas de promoção interna com base no mérito; 

• Facultar formação contínua e apoiar a investigação.  

 

✓ Eixo 6 – Aposta nas tecnologias de informação e comunicação 

• Renovar o parque informático e os ativos de rede; 

• Adquirir um Sistema de Business Intelligence; 
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• Assegurar a interoperabilidade dos vários sistemas informáticos da 

instituição, criando um único sistema virtual onde todos os sistemas farão 

os seus acessos.  

 

✓ Eixo 7 – Racionalização de custos 

• Reforçar o controlo de gestão e responsabilização; 

• Incrementar a internalização de análises clínicas pedidas pelas UCSP; 

• Estimular a agregação de necessidades e a uniformização de produtos, de 

forma a ganhar economia de escala e obter a redução dos preços 

praticados, em sede de concurso público. 

 

✓ Eixo 8 – Aumentar receitas extra contrato programa 

• Efetuar protocolos com outras entidades do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) no âmbito da Gestão Partilhada de Recursos do Serviço Nacional 

de Saúde; 

• Identificar correta e exaustivamente os utentes beneficiários de sistemas 

estrangeiros de proteção, seguradoras e outras entidades terceiras 

responsáveis, cobrando atempadamente a atividade realizada e 

recuperando as dívidas em atraso, em articulação com o Gabinete Jurídico; 

• Captar e executar fundos comunitários para financiamento de projetos 

estratégicos.  

No início do presente ano civil, a Administração enunciou a intenção de12 “que 2018 seja 

um ano de profunda reorganização institucional, firmemente centrada no interesse do 

doente, baseada em princípios de responsabilidade e complementaridade e integrando os 

princípios da boa governação clínica e da boa governação empresarial. Tem-se em vista 

potenciar os resultados da prestação de cuidados de saúde, através do aprofundamento da 

integração vertical de cuidados e da melhoria contínua da qualidade dos serviços 

prestados, mediante a criação de contextos de excelência ao nível da infraestrutura 

informática e a vinculação de recursos humanos qualificados e comprometidos com os 

valores institucionais.” Porém, tendo em conta a limitação dos recursos financeiros, é 

                                                           
12 Documentos disponibilizados pelo Serviço de Recursos Humanos.  
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essencial garantir simultaneamente que o desenvolvimento da instituição se processará 

de modo sustentável em termos económicos e financeiros, devendo, por isso, adotar uma 

gestão criteriosa dos recursos disponíveis.  

2.5. Serviços da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.  

O principal objetivo de qualquer unidade hospitalar é a prestação de cuidados de saúde à 

comunidade em geral por forma a garantir um maior bem-estar e qualidade de vida. Deste 

modo, a ULS da Guarda encontra-se provida de um conjunto de serviços para a prestação 

de cuidados de saúde. Fazendo uma análise ao organograma da instituição (Ver Anexo 

2), verificamos que existem quatro subunidades para a prestação destes cuidados:  

• Cuidados de Saúde Primários 

Os Cuidados de Saúde Primários remetem para os diversos Centros de Saúde e para a 

Unidade de Saúde Familiar, já mencionados anteriormente, pertencentes à ULS da 

Guarda. 

• Cuidados de Saúde Hospitalares 

Os Cuidados de Saúde Hospitalares encontram-se divididos por departamentos, e cada 

departamento pelos diversos serviços e unidades direcionadas para a área respetiva:  

✓ Departamento de Medicina: 

▪ Serviço de Cardiologia; 

▪ Serviço de Gastrenterologia; 

▪ Serviço de Medicina; 

▪ Serviço de Pneumologia; 

▪ Serviço de Neurologia; 

▪ Serviço de Reumatologia; 

▪ Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC’s);  

▪ Serviço de Dermatologia; 

▪ Unidade de Oncologia; 

▪ Unidade da Dor; 

▪ Medicina Física e Reabilitação.  
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✓ Departamento de Cirurgia: 

▪ Serviço de Cirurgia Geral da Guarda; 

▪ Serviço de Oftalmologia; 

▪ Serviço de Ortopedia; 

▪ Serviço de Otorrinolaringologia; 

▪ Serviço de Urologia; 

▪ Bloco Operatório; 

▪ Cirurgia Ambulatório. 

 

✓ Departamento de Urgência/ Emergência e Medicina Intensiva: 

▪ Urgência Geral; 

▪ Serviço de Urgência Básica; 

▪ Unidade Cuidados Intensivos; 

▪ Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER); 

▪ Serviço de Anestesiologia.  

 

✓ Departamento de Saúde da Criança e da Mulher: 

▪ Serviço de Ginecologia; 

▪ Serviço de Obstetrícia; 

▪ Unidade de Urgência Obstétrica; 

▪ Serviço de Pediatria/ Neonatologia; 

▪ Unidade de Urgência Pediátrica.  

 

✓ Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental: 

▪ Serviço de Pedopsiquiatria; 

▪ Serviço de Psiquiatria.  

 

• Cuidados Continuados 

Os Cuidados Continuados encontram-se subdivididos em quatro unidades, 

nomeadamente:  
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✓ Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) – Equipas 

Coordenadoras Locais; 

✓ Unidades de Internamento: 

▪ Convalescença; 

▪ Paliativos.  

✓ Equipas Hospitalares – Equipas de Gestão de Altas (HSM, HNSA); 

✓ Equipas Domiciliárias – Equipas de Cuidados Continuados Integrados.  

 

• Saúde Pública 

Na área da Saúde Pública temos a Unidade de Saúde Pública dividida por: 

✓ Laboratório de Saúde Pública; 

✓ Gabinete da Engenharia Sanitária. 

Ainda neste campo, e de acordo com o organograma da instituição, verifica-se que 

existem ainda Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados, divididos por dois apoios, 

que por sua vez se subdividem em:  

• Apoio Clínico e Técnico 

✓ Serviço de Patologia Clínica; 

✓ Serviço Farmacêutico;  

✓ Serviço de Investigação: 

▪ Epidemiologia Clínica e Saúde Pública Hospitalar. 

✓ Unidade de Saúde Ocupacional; 

✓ Unidade de Esterilização Centralizada; 

✓ Unidade de Imagiologia; 

✓ Unidade de Alimentação, Nutrição e Dietética; 

✓ Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia; 

✓ Gabinete do Utente/ Cidadão; 

✓ Unidade de Serviço Social; 

✓ Serviço de Psicologia Clínica; 

✓ Unidade de Assistência Espiritual e Religiosa.  
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• Apoio à Gestão e Logística 

✓ Serviço de Aprovisionamento e Logística; 

✓ Serviços Financeiros; 

✓ Serviço de Recursos Humanos; 

✓ Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes; 

✓ Serviço de Gestão de Utentes; 

✓ Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação; 

✓ Serviço de Estatística, Planeamento e Apoio à Gestão; 

✓ Unidade de Gestão Hoteleira; 

✓ Gabinete de Comunicação e Relações Públicas; 

✓ Gabinete de Gestão da Qualidade; 

✓ Gabinete Jurídico.  

É ainda de referir que existe também uma Unidade de Formação, Inovação e 

Desenvolvimento segmentada em três partes: 

✓ Unidade de Formação; 

✓ Unidade de Ensino, Investigação e Biblioteca; 

✓ Internato Médico.  

 

2.6. Serviço de Recursos Humanos e sua Constituição  

O Serviço de Recursos Humanos é orientado por um diretor de serviço, neste caso em 

concreto, pela Dra. Isabel Lobão, nomeado pelo Conselho de Administração (CA), sob 

proposta do Vogal responsável pela área, elaborada segundo critérios de qualificação, 

competência, experiência e liderança.  

O SRH encontra-se organizado tendo em conta a dimensão da entidade bem como a 

complexidade das suas atividades e apresenta a estrutura exposta na figura 2:   
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Figura 2 - Organograma do Serviço de Recursos Humanos da ULS da Guarda 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

Como se pode observar através da figura acima apresentada, o Serviço de Recursos 

Humanos é composto pelo Serviço de Pessoal e pelo Serviço de Vencimentos. Apesar de 

pertencerem ao mesmo departamento, os serviços localizam-se em espaços diferentes. O 

estágio curricular apenas se realizou no Serviço de Pessoal.  

Relativamente ao número de trabalhadores, o SRH detém um total de 17 trabalhadores 

assim repartidos: 

Carreira Profissional Número de trabalhadores 

Técnico Superior 3 

Assistente Técnico 12 

Assistente Operacional 2 

Total 17 

Quadro 1 - Número de Trabalhadores do SRH 

Fonte: Elaboração Própria 

O Serviço de Pessoal é então composto por oito assistentes técnicos e dois assistentes 

operacionais, enquanto que o Serviço de Vencimentos é constituído por quatro assistentes 

técnicos. Relativamente à carreira de técnicos superiores, inclui a diretora do serviço, e 

os restantes técnicos superiores (dois elementos) integram a Gestão de Pessoal, 

perfazendo o total de 17 trabalhadores.  
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2.6.1. Responsabilidades e Atribuições do Serviço de Recursos 

Humanos13 

De seguida, apresentam-se as tarefas inerentes ao Serviço de Pessoal e ao Serviço de 

Vencimentos: 

• Serviço de Pessoal: 

✓ Proceder ao registo e controlo das faltas e licenças; 

✓ Delinear as necessidades de recursos humanos, com base nas orientações 

do Conselho de Administração, e colaborar no processo de orçamentação 

dos mesmos; 

✓ Efetuar o levantamento e descrição das funções e número de trabalhadores 

por posto de trabalho; 

✓ Propor a mobilidade de trabalhadores como forma de racionalização dos 

recursos humanos; 

✓ Manter atualizado o registo da imputação da carga horária semanal dos 

profissionais aos diferentes centros de custos; 

✓ Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento 

de pessoal; 

✓ Elaborar contratos individuais de trabalho, sua renovação e cessação, bem 

como à inscrição dos trabalhadores em qualquer organismo do Estado; 

✓ Assegurar a realização do processo de avaliação do desempenho; 

✓ Garantir o cumprimento de todas as obrigações legais em matéria de 

recursos humanos; 

✓ Informar todos os processos da área de recursos humanos para decisão 

superior; 

✓ Articular-se e apoiar o Serviço de Formação e o Serviço de Saúde 

Ocupacional; 

✓ Elaborar o Balanço Social da ULS da Guarda; 

✓ Participar na representação da ULS da Guarda em comissões e grupos de 

trabalho de acordo com as suas competências; 

                                                           
13 Regulamento Interno da ULS da Guarda, E.P.E. 
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✓ Assegurar a uniformidade de critérios na aplicação das leis e regulamentos 

no âmbito da ULS da Guarda. 

 

• Serviço de Vencimentos:  

✓ Assegurar o processamento de vencimentos. 

Desta forma, ao Serviço de Recursos Humanos cabe assegurar toda a gestão efetiva de 

recursos humanos e garantir os aspetos legais relacionados com a contratação e a cessação 

de vínculos laborais, bem como a realização de todo o processo sequencial do 

processamento de vencimentos e certificar-se que as pessoas recebem o salário, com todo 

o contexto administrativo. Para tal, no início do presente ano civil foram distribuídas, pela 

Diretora de Serviço, tarefas individuais a cada funcionário por forma a facilitar toda a 

gestão de recursos humanos dos profissionais da ULS da Guarda. Neste sentido, cada 

trabalhador tem a seu cargo a gestão de diferentes carreiras profissionais, como mostra o 

quadro seguinte (Quadro 2).  

Trabalhador Carreiras Profissionais 

D. Ana Maria Paixão Enfermeiros 

D. Elisabete Santiago 
Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos e Técnicos 

Superiores 

D. Elisa Nobre Médicos Internos 

D. Isabel Ramires 
Médicos, Técnicos Superiores de Saúde e Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica 

Sr. Jorge Matias 
Trabalhadores da Saúde Pública, Contrato Emprego Inserção 

(CEI) e Contrato Emprego Inserção + (CEI +) 

Quadro 2 - Distribuição das Carreiras Profissionais por Trabalhador 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.6.2. Aplicações Informáticas Utilizadas no Serviço de 

Recursos Humanos  

No Serviço de Recursos Humanos são utilizadas duas aplicações informáticas por forma 

a ser feita toda a gestão de recursos humanos, permitindo assim o tratamento dos dados 

dos trabalhadores da ULS da Guarda: 
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✓ Programa Recursos Humanos e Vencimentos (RHV) 

A aplicação informática RHV (Figura 3) permite a realização do processamento de 

remunerações e a gestão de recursos humanos em todas as instituições do Serviço 

Nacional de Saúde bem como em todas as entidades e serviços do Ministério da Saúde. 

Atualmente a nova versão permite o processamento centralizado de vencimentos e o 

acesso através do portal do trabalhador WebRHV, fazendo com que os profissionais das 

instituições do SNS já possam aceder, através de qualquer dispositivo móvel e em 

qualquer local com internet, a várias funcionalidades, particularmente talões de 

vencimentos, declaração de IRS, férias, faltas, entre outras.14 

 

Figura 3 - Programa RHV 

Fonte: http://spms.min-saude.pt/2014/03/rhv-vai-gerir-recursos-humanos-de-todo-o-sistema-publico-

de-saude/ 

✓ Programa Gestão de Horários (GH) 

O programa Gestão de Horários (Figura 4) possibilita gerir o controlo biométrico, fazer 

o controlo de horas efetuando assim uma gestão eficiente da bolsa de horas dos 

trabalhadores. Permite gerir o plano de férias, lidar com trocas de horários, fazer o registo 

e processamento da assiduidade, elaborar escalas de horário que têm de ser validadas 

seguindo uma sequência (Chefias dos diversos serviços, Conselho de Administração e 

Serviço de Recursos Humanos), entre outras tarefas.  

O absentismo é exportado do GH para o RHV para que neste último se processe todo o 

tipo de pagamentos. Porém, primeiramente, o Serviço de Pessoal faz o registo e 

                                                           
14 Fonte: http://spms.min-saude.pt/2018/08/webrhv-disponivel-da-ris/  

http://spms.min-saude.pt/2014/03/rhv-vai-gerir-recursos-humanos-de-todo-o-sistema-publico-de-saude/
http://spms.min-saude.pt/2014/03/rhv-vai-gerir-recursos-humanos-de-todo-o-sistema-publico-de-saude/
http://spms.min-saude.pt/2018/08/webrhv-disponivel-da-ris/
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processamento da assiduidade e o Serviço de Vencimentos efetua os pagamentos, através 

do RHV.  

 

Figura 4 - Programa GH 

Fonte: https://gestaohorarios.ulsguarda.min-saude.pt/Default_N.aspx?ReturnUrl=%2f 

 

2.7. Identificação das Carreiras Profissionais e dos Contratos de 

Trabalho 

Neste ponto pretende-se elaborar uma breve referência acerca das carreiras profissionais 

existentes na ULS da Guarda, bem como dos contratos de trabalho presentes na mesma.  

Nos termos do artigo n.º 4, do Decreto-Lei n.º 248/85, a “carreira é o conjunto 

hierarquizado de categorias às quais correspondem funções da mesma natureza a que os 

funcionários terão acesso de acordo com a antiguidade e o mérito evidenciado no 

desempenho profissional.”  

A este conceito de carreira profissional, está ligado o conceito de categoria e, tendo por 

base o mesmo artigo, a “categoria é a posição que os funcionários ocupam no âmbito de 

https://gestaohorarios.ulsguarda.min-saude.pt/Default_N.aspx?ReturnUrl=%2f
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uma carreira, fixada de acordo com o conteúdo e qualificação da função ou funções, 

referida à escala salarial da função pública.”15  

Importa ainda salientar a este propósito que, as carreiras dos trabalhadores em funções 

públicas são gerais ou especiais. De acordo com o artigo 84.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LGTFP), são gerais as carreiras cujos conteúdos funcionais 

caracterizam postos de trabalho de que a generalidade dos órgãos ou serviços carece para 

o desenvolvimento das respetivas atividades e, especiais as carreiras cujos conteúdos 

funcionais caracterizam postos de trabalho de que apenas um ou alguns órgãos ou serviços 

carecem para o desenvolvimento das respetivas atividades.16 

Neste âmbito, as carreiras gerais integram as carreiras de: 

✓ Técnico Superior; 

✓ Assistente Técnico; 

✓ Assistente Operacional.  

As carreiras especiais incluem as carreiras de: 

✓ Médico; 

✓ Enfermeiro; 

✓ Técnico Superior de Saúde; 

✓ Técnico de Diagnóstico e Terapêutica. 

De seguida, faz-se uma breve explanação relativamente às carreiras profissionais 

existentes na ULS da Guarda: 

✓ Médicos – São reconhecidos como sendo os profissionais de saúde autorizados 

para exercer Medicina e deverão estar inscritos na Ordem dos Médicos para que 

possam executar legalmente a sua atividade. Os médicos ocupam-se da saúde 

humana, realizam a prevenção, diagnóstico, tratamento e cura das doenças.  

Estes profissionais de saúde podem ser generalistas, isto é, um médico sem 

especialização ou com a especialização em Clínica Geral ou Medicina Geral e 

                                                           
15 Fonte: https://dre.pt/pesquisa/-/search/183426/details/normal?jp=true 

16 Fonte: https://dre.pt/pesquisa/-/search/25676932/details/maximized 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/183426/details/normal?jp=true
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25676932/details/maximized
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Familiar que se traduz na especialidade médica que se ocupa de providenciar os 

cuidados de saúde primários  à comunidade, ou médicos especialistas quando 

especializados em determinada área, por exemplo, Cirurgia, Ortopedia, 

Ginecologia, entre outras.  

Os trabalhadores médicos são regulados por dois regimes distintos: a carreira 

especial médica, cuja relação jurídica é de emprego público e encontra-se 

vinculada mediante um Contrato de Trabalho em Funções Públicas e a carreira 

médica cuja relação jurídica de emprego é enquadrada pelo Código do Trabalho, 

vinculada mediante um Contrato Individual de Trabalho. A estrutura desta 

carreira desenvolve-se em três categorias: assistente, assistente graduado e 

assistente graduado sénior.17 

 

✓ Médicos Internos – O internato médico realiza-se após a licenciatura/mestrado 

integrado em Medicina e corresponde a um processo de formação médica 

especializada, teórica e prática, que tem como objetivo capacitar o médico ao 

exercício tecnicamente diferenciado na respetiva área de especialização. 

O regime do internato médico prevê a abertura anual de um concurso para ingresso 

no mesmo, ao qual concorrem, em simultâneo, os candidatos a ingresso na 

formação geral, na formação especializada, bem como os candidatos a mudanças 

de especialidade e, ainda, o reingresso no internato médico.  

Cabe à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) gerir e coordenar o 

internato médico, em colaboração com outras entidades centrais, regionais e 

locais.18  

 

✓ Enfermeiros– São profissionais com competências científica, técnica e humana 

para a prestação de cuidados de enfermagem gerais à comunidade, em situação de 

prevenção. Os enfermeiros auxiliam os seres humanos por forma a que estes 

mantenham ou recuperem a sua saúde e, objetivam também que o indivíduo atinga 

ao máximo a sua capacidade funcional.  

                                                           
17 Fonte: http://www.acss.min-saude.pt/2016/09/19/medica/  

18 Fonte: http://www.acss.min-saude.pt//2016/09/12/internato-medico/  

http://www.acss.min-saude.pt/2016/09/19/medica/
http://www.acss.min-saude.pt/2016/09/12/internato-medico/
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Os enfermeiros devem estar inscritos na Ordem dos Enfermeiros para que assim 

sejam reconhecidos como tal e exerçam legalmente a sua atividade. 

Esta carreira também se encontra regulada por dois regimes distintos: a carreira 

especial de enfermagem cuja relação jurídica é definida como de emprego público 

e a carreira de enfermagem cuja relação jurídica de emprego se encontra 

enquadrada pelo Código do Trabalho. Relativamente à estrutura da carreira e de 

acordo com a ACSS, os enfermeiros são recrutados para a categoria de enfermeiro 

e, desde que, cumulativamente, detenham o título de enfermeiro especialista 

atribuído pela Ordem dos Enfermeiros e um mínimo de cinco anos de experiência 

efetiva no exercício da profissão, podem, posteriormente, candidatar-se a um 

procedimento de recrutamento para a categoria de enfermeiro principal.19 

 

✓ Técnicos Superiores de Saúde – Trata-se de uma carreira profissional reservada 

aos profissionais que embora possuam licenciatura e formação profissional 

adequadas, tenham qualificação técnica para exercer funções nas áreas de 

engenharia sanitária, farmácia, física hospitalar, genética, laboratório, medicina 

nuclear e radiações ionizantes, nutrição e veterinária, nos serviços e 

estabelecimentos dependentes do Ministério da Saúde. Dada a sua natureza e 

especificidade de funções, esta trata-se de uma carreira especial. A carreira destes 

técnicos desenvolve-se pelas categorias de assistente, assistente principal, 

assessor e assessor superior, às quais correspondem funções da mesma natureza 

e, respetivamente, de crescente complexidade e responsabilidade, cujo estatuto 

legal consta do Decreto-Lei n.º 414/91 de 22 de outubro.20 

 

✓ Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica – São profissionais da área da saúde com 

formação de nível superior que empregam técnicas de base científica com fins de 

promoção da saúde, e de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença ou de 

reabilitação, ou seja, trabalhadores cujas funções envolvam o exercício de 

atividades técnicas de diagnóstico e terapêutica, especialmente relacionadas com 

as ciências biomédicas laboratoriais, radioterapia, fisiologia clínica, fisioterapia, 

                                                           
19 Fonte: http://www.acss.min-saude.pt/2016/07/22/enfermagem/  

20 Fonte: https://dre.tretas.org/dre/34457/decreto-lei-414-91-de-22-de-outubro  

http://www.acss.min-saude.pt/2016/07/22/enfermagem/
https://dre.tretas.org/dre/34457/decreto-lei-414-91-de-22-de-outubro
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entre outras. Esta carreira pode ser estruturada nas categorias de técnico superior 

das áreas de diagnóstico e terapêutica, técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica especialista e técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialista principal. Apenas com a posse da cédula profissional será permitido 

a utilização exclusiva do título profissional respetivo.21 

 

✓ Técnicos Superiores – Os trabalhadores com esta carreira têm como grau de 

complexidade, grau 3 uma vez que este exige como habilitações literárias a 

titularidade de licenciatura ou de grau académico superior a esta.  

 

✓ Assistentes Técnicos – Estes trabalhadores têm como grau de complexidade, 

grau 2, dado que se exige a titularidade do 12.º ano ou de algum curso que lhe 

seja equiparado. 

 

✓ Assistentes Operacionais – Os assistentes operacionais assumem grau 1, visto 

que se exige a titularidade de escolaridade obrigatória, ainda que acrescida de 

formação profissional adequada.  

O conteúdo funcional das últimas três carreiras supramencionadas encontra-se 

evidenciado no quadro seguinte (Quadro 3) que foi feito com base no Anexo da 

Caracterização das Carreiras Gerais da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.  

Carreira Conteúdo funcional 

Grau de 

complexidade 

funcional 

Técnico 

Superior 

- Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que 

fundamentam e preparam a decisão.   

- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras atividades de 

3 

                                                           
21 Fonte: http://www.acss.min-saude.pt/2016/07/22/tecn-diag-e-terapeutica/  

http://www.acss.min-saude.pt/2016/07/22/tecn-diag-e-terapeutica/
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apoio geral ou especializado nas áreas de atuação 

comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e 

serviços. 

- Funções exercidas com responsabilidade e 

autonomia técnica, ainda que com enquadramento 

superior qualificado. 

- Representação do órgão ou serviço em assuntos da 

sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por diretivas ou orientações 

superiores. 

Assistente 

Técnico 

- Funções de natureza executiva, de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas bem 

definidas e instruções gerais, de grau médio de 

complexidade, nas áreas de atuação comuns e 

instrumentais e nos vários domínios de atuação dos 

órgãos e serviços. 

2 

Assistente 

Operacional 

- Funções de natureza executiva, de caráter manual 

ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem 

definidas e com graus de complexidade variáveis.  

- Execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 

serviços, podendo comportar esforço físico. 

- Responsabilidade pelos equipamentos sob sua 

guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 

quando necessário, à manutenção e reparação dos 

mesmos. 

1 

Quadro 3 - Caracterização das Carreiras Gerais da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho 

Fonte: Elaboração Própria (Adaptado do Anexo da Caracterização das Carreiras Gerais da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho) 

Após se terem abordado as carreiras profissionais existentes na instituição, referem-se de 

seguida o tipo de contratos.  Nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, 

“contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante 
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retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização 

e sob a autoridade destas.” Um contrato de trabalho deve ser sinalagmático, isto é, deve 

implicar obrigações para ambas as partes existindo assim reciprocidade entre elas, ou seja, 

o trabalhador tem o dever de exercer a atividade e o direito de auferir a remuneração, e o 

empregador tem o dever de retribuir e o direito à atividade do trabalhador.  

Na Unidade Local de Saúde da Guarda existem quatro tipos de contratos de trabalho: o 

Contrato Individual de Trabalho (CIT), ao abrigo do Código do Trabalho, o Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas (CTFP), regulamentado pela Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho, e os Contratos de Emprego Inserção (CEI e CEI +) ao abrigo do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP).  

De seguida, pode-se ainda fazer uma breve contextualização relativamente aos diferentes 

tipos de contratos de trabalho. Assim sendo, temos:  

✓ Contrato Individual de Trabalho – Os trabalhadores com este tipo de contrato 

são abrangidos pela Segurança Social. Este tipo de contrato é celebrado de acordo 

com o Código do Trabalho e dele podem constar as seguintes modalidades: 

• Contrato de trabalho sem termo – Traduz-se num contrato de trabalho 

por tempo indeterminado, isto é, não tem uma duração pré-determinada. 

 

• Contrato de trabalho a termo resolutivo certo – Este contrato é 

celebrado por um prazo fixo. Estes tipos de contrato podem ser renovados 

até três vezes e sabe-se quando vão terminar.  

 

• Contrato de trabalho a termo resolutivo incerto – É celebrado por 

tempo indeterminado, durante o tempo necessário à substituição do 

trabalhador ausente.  Destina-se apenas para substituição direta ou indireta 

do trabalhador ausente pelo tempo que for necessário, não se conseguindo 

determinar com exatidão, assim como não podem ser renovados nem 

exceder os seis anos.  

 

✓ Contrato de Trabalho em Funções Públicas – Os trabalhadores com este tipo 

de contrato são abrangidos pela Caixa Geral de Aposentações (CGA). Dado que 
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as modalidades que constam deste tipo de contrato de trabalho, apenas diferem 

em termos de legislação (Lei n.º 35/2014 de 20 de junho) e designação, não faz 

sentido estar a abordar novamente as modalidades deste contrato uma vez que vão 

de encontro às modalidades supramencionadas do CIT. 

 

✓ Contrato Emprego Inserção – Este contrato baseia-se na realização de trabalho 

socialmente necessário por parte de desempregos beneficiários de subsídio de 

desemprego ou de subsídio social de desemprego. Quem promove este tipo de 

contratos são as entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos, 

nomeadamente, serviços públicos que desenvolvam atividades relevantes para a 

satisfação de necessidades sociais ou coletivas, autarquias locais e entidades de 

solidariedade social, e estas devem cumprir as obrigações legais e regulamentares 

a que se encontram vinculadas, nelas se incluindo as de natureza fiscal e 

contributiva. Os destinatários passam pelos desempregados inscritos nos serviços 

de emprego e são considerados prioritários os que se encontrem numa das 

seguintes situações: pessoa com deficiência ou incapacidade, desempregado de 

longa duração, idade igual ou superior a 45 anos, ex-recluso ou pessoa que cumpra 

pena em regime aberto voltado para o exterior ou outra medida judicial não 

privativa de liberdade e vítima de violência doméstica. Os desempregados são 

apoiados através de uma bolsa mensal complementar, no valor de 20% do 

Indexante dos Apoios Sociais (IAS) que é de €428,90, despesas de transporte 

(caso o transporte não seja assegurado pela entidade), refeição ou subsídio de 

alimentação por cada dia de atividade, seguro que cubra os riscos que possam 

ocorrer durante e por causa do exercício de atividade.  

 

✓ Contrato Emprego Inserção + – Este contrato tem fundamento na realização de 

trabalho socialmente necessário por parte de beneficiários do rendimento social 

de inserção e outros desempregados inscritos, não beneficiários de prestações 

sociais. Os promotores deste tipo de contrato são os mesmos do contrato acima 

mencionado. Os destinatários são os desempregados inscritos nos serviços de 

emprego, beneficiários do rendimento social de inserção, e podem ainda ser 

integrados os desempregados inscritos não beneficiários de prestações de 
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desemprego ou do rendimento social de inserção que se encontrem numa das 

seguintes situações: inscritos há pelo menos 12 meses, integrantes de família 

monoparental ou cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto 

se encontrem igualmente desempregados e vítimas de violência doméstica. Neste 

caso também têm prioridades que são as mesmas do contrato acima descrito, 

assim como os apoios aos desempregados.22  

 

                                                           
22 Fonte: https://www.iefp.pt/emprego-insercao  

https://www.iefp.pt/emprego-insercao
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Capítulo III – Estágio Curricular no 

Serviço de Recursos Humanos da 

Unidade Local de Saúde da Guarda, 
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3. Estágio Curricular no Serviço de Recursos Humanos da Unidade 

Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 

3.1. Objetivos do Trabalho Desenvolvido 

A realização de um estágio curricular possibilita ao estagiário uma visão mais ampla da 

realidade do mercado de trabalho, permitindo assim que seja possível a passagem do 

conhecimento teórico para um conhecimento prático, ou seja, aplicar os conhecimentos 

estudados durante os três anos de licenciatura. A experiência que é oferecida pelo estágio 

curricular constitui, para a maioria dos alunos, a primeira que tem num contexto real de 

trabalho e, torna-se assim imprescindível para que se possa ter uma perceção daquilo que 

efetivamente se vai fazer no futuro. Oliveira (2009, p. 354) defende que “Durante os 

estágios os estudantes estreitam a sua relação com o mercado de trabalho e embora 

possam ter alguma experiência profissional anterior, os estágios são reconhecidos como 

o momento em que o trabalho e a profissão vinculam.” e, para tal, considera-se o primeiro 

momento da construção de uma identidade profissional direcionada para alguma área.  

Para uma boa execução de um estágio é necessário traçar diversos objetivos, ou seja, 

planear. Para tal, no início do estágio curricular, a estagiária traçou vários objetivos 

pessoais com o intuito de, com a realização do mesmo, serem concretizados, que 

passaram por ganhar experiência na área da Gestão de Recursos Humanos, desenvolver 

capacidades de comunicação, evoluir tanto a nível pessoal como profissional bem como, 

apreender novos conhecimentos, alargando assim horizontes uma vez que a 

aprendizagem ao longo da vida é importante para o sucesso profissional, na medida em 

que facilita a sua inserção no mercado de trabalho.   

A ULS da Guarda é uma instituição com cerca de 1944 trabalhadores, considerando-se 

que toda a gestão de recursos humanos tem de ser efetivamente bem concebida e 

executada, pois qualquer falha que aconteça pode colocar em causa o bom funcionamento 

da mesma. Ao longo do estágio, foi possível observar o profissionalismo das pessoas com 

quem a estagiária colaborou diretamente, assim como, a relação de proximidade que se 

estabelece com todos os trabalhadores.  
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3.2. Atividades Desenvolvidas no Estágio Curricular   

De seguida, apresentam-se as atividades desenvolvidas durante o estágio curricular, 

começando por se enumerar e explicar aquelas que constam no Plano de Estágio: 

3.2.1. Apoio ao Serviço de Recursos Humanos 

Nesta tarefa, a estagiária tentou sempre ajudar os trabalhadores que se dirigiam ao Serviço 

de Pessoal para pedir e preencher os requerimentos de comissões gratuitas de serviço, 

bem como, de acumulação de funções. Primeiramente, a estagiária questionava o 

trabalhador acerca do que precisava e se a própria poderia ajudar e, quando o mesmo 

solicitava estes dois tipos de documentos, imprimiam-se e eram-lhes entregues sendo que, 

muitas das vezes era preenchido na secção. Por vezes, o trabalhador levava o documento 

consigo, e após o seu preenchimento, tinha de dar entrada do mesmo no Serviço de 

Expediente/ Secretaria para que depois fosse protocolado para o Serviço de Recursos 

Humanos, uma vez que toda a documentação tinha de dar entrada no Serviço de 

Expediente para que nenhum documento seja perdido e, com o registo de entrada e o 

respetivo protocolo consegue-se ver em que serviço/departamento da sede o mesmo foi 

entregue, tornando assim mais fácil a sua localização.  

Seguidamente, faz-se uma breve explicação sobre o que são as comissões gratuitas de 

serviço e a acumulação de funções.  

• Comissões gratuitas de serviço, traduzem-se em ações de formação em que os 

trabalhadores podem participar. Para os trabalhadores detentores de um vínculo 

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, estas ações denominam-se por 

comissões gratuitas de serviço. Por outro lado, para os indivíduos com um vínculo 

de Contrato Individual de Trabalho, designam-se por formação externa. Contudo, 

estas ações são iguais, apenas difere o nome de acordo com o vínculo que o 

trabalhador tenha com a instituição, sendo que estas se realizam fora da mesma. 

Quando as formações são efetuadas dentro da própria instituição, intitulam-se 

como formações internas tanto para os trabalhadores com CIT como para CTFP. 

De acordo com o Despacho n.º 867/2002, é reconhecido ao pessoal das carreiras 

médicas e de enfermagem com relação jurídica de emprego público a exercer 

funções em instituições e serviços do SNS, o direito de frequentar ações de 



Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos 

38 

Ana Rita Afonso Pires (2018) 
 

formação profissional, sendo-lhes permitido, com esse fim, a utilização de 

comissões gratuitas de serviço, e o crédito previsto pode ser ultrapassado até ao 

limite das 105 horas, ou 15 dias úteis, por ano civil, ou da carga horária prevista 

para a ação de formação que o trabalhador pretende frequentar, quando se trate de 

ações com relevância direta nas respetivas áreas funcionais a apreciar pelo 

dirigente máximo do serviço.  

 

O pessoal com relação jurídica de emprego público a exercer funções em 

instituições ou serviços do SNS pode, mediante autorização prévia dos dirigentes 

máximos daqueles organismos, utilizar os créditos previstos no artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 174/2001 de 31 de maio que refere que, aquele pessoal tem direito, 

dentro do período laboral, a um crédito de 100 horas para a sua autoformação, por 

ano civil, para as carreiras técnica e técnica superior, e de 70 horas, para as 

restantes carreiras, em regime de comissão gratuita de serviço, para participar em 

cursos, seminários, encontros, jornadas ou outras ações de formação de idêntica 

natureza, a ser realizadas no país ou no estrangeiro. Todavia, quando se trate de 

ações formativas com relevância direta nas respetivas áreas funcionais, a apreciar 

pelo dirigente máximo do serviço, os créditos previstos podem ser ultrapassados 

até ao limite da carga horária prevista para a ação de formação que o trabalhador 

pretende frequentar. 

 

De acordo com o artigo n.º 3 do mesmo Despacho, as autorizações para as ações 

formativas só devem ser concedidas desde que: 

a) Fique garantido o normal funcionamento dos serviços, sem qualquer 

aumento de encargos; 

b) Fique garantida pelos interessados a prestação de serviços 

individualmente marcados aos utentes ou populações assistidas, mediante 

antecipação ou adiamento clinicamente justificado, de qualquer ação já 

programada.  

 

Os pedidos de comissão gratuita de serviço para participação de pessoal das 

carreiras médicas e de enfermagem em ações de formação cujos custos sejam total 
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ou parcialmente e direta ou indiretamente suportados pelas entidades, devem ser 

requeridos pelos interessados com a antecedência mínima de 20 dias úteis, em 

relação ao evento e submetidos, dentro dos 10 dias seguintes, pelos dirigentes 

máximos dos serviços, a parecer do diretor geral da Saúde, que devolverá o 

processo no caso de incumprimento daquele prazo. De acordo com o artigo 5.º do 

mesmo Despacho, estes mesmos pedidos devem ser enviados para a Direção-

Geral da Saúde (DGS), acompanhados, obrigatoriamente, dos seguintes 

elementos, com autorização prévia do dirigente máximo do serviço: 

a) Entidade promotora da ação de formação e os seus objetivos; 

b) Data, local, duração e custo unitário da ação de formação, particularmente 

encargos com a inscrição, alojamento e transporte, se for caso disso; 

c) Justificação do interesse extraordinário para o serviço que advém da 

frequência da ação de formação; 

d) Informação sobre se a ausência do trabalhador vai ou não acarretar 

despesas ou pôr em causa o normal funcionamento do serviço; 

e) Indicação do número de dias que, durante o ano civil respetivo, o 

trabalhador já gozou em comissão gratuita de serviço ou crédito para 

autoformação.  

Apresenta-se em anexo (Anexo 3), o requerimento para participação em comissão 

gratuita de serviço.  

• A Acumulação de funções pode acontecer com outras funções públicas, ou com 

funções ou atividades privadas, necessitando sempre de autorização prévia da 

entidade competente para que o pedido de acumulação de funções seja deferido. 

De acordo com o artigo n.º 21 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, o exercício de funções públicas pode ser acumulado 

com outras funções públicas remuneradas, desde que a acumulação revista 

manifesto interesse público, apenas nos seguintes casos: 

a) Participação em comissões ou grupos de trabalho; 

b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou 

outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos; 
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c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada 

em despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças, da Administração Pública e da educação e que, não coloque em 

causa o cumprimento da duração semanal do trabalho, não se sobrepondo 

em mais de um quarto ao horário inerente à função principal; 

d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração 

e outras atividades de idêntica natureza.  

 

Relativamente ao exercício de funções públicas, este não pode ser acumulado com 

funções ou atividades privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou 

subordinado, com ou sem remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes 

com as funções públicas, sendo que estes se consideram as atividades privadas 

que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam 

desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao mesmo círculo de 

destinatários. Desta forma, o exercício de funções públicas pode ser acumulado 

com funções ou atividades privadas que: 

a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções 

públicas; 

b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, 

ao das funções públicas; 

c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo 

desempenho das funções públicas; 

d) Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos.  

 

Aquando do exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os 

trabalhadores da Administração Pública não podem praticar quaisquer atos 

contrários aos interesses do serviço a que pertencem. A violação destes termos 

determinará a revogação da autorização para acumulação de funções, constituindo 

ainda uma infração disciplinar grave.  
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Por fim, e como já referido, a acumulação de funções depende sempre da 

autorização prévia da entidade competente. Nestes termos, tem de ser apresentado 

um requerimento para efeitos de acumulação de funções (Ver Anexo 4) em que 

devem constar as seguintes indicações: 

a) Local do exercício da função ou atividade a acumular; 

b) Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável; 

c) Remuneração a auferir, quando aplicável; 

d) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e respetivo 

conteúdo; 

e) Justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando 

aplicável; 

f) Justificação da inexistência de conflito com as funções públicas, quando 

aplicável; 

g) Compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada, no 

caso de ocorrência superveniente de conflito.  

 

3.2.2. Realização de Funções Administrativas (elaboração de 

documentos diversos) 

Numa entidade pública, como é o caso da ULS da Guarda, muitas das tarefas pertencentes 

à Gestão de Recursos Humanos consideram-se de caráter administrativo, não descurando 

o cumprimento das obrigações a que as mesmas estão sujeitas com base em diplomas 

legislativos de natureza diversa. Portanto, no desenvolvimento de funções 

administrativas, a estagiária pôde elaborar documentos como notas internas, ofícios e 

declarações, que se passam a referir:  

• Uma nota interna é um documento da Diretora do Serviço de Recursos Humanos 

dirigido aos membros do Conselho de Administração, seja a Presidente, as 

Diretoras Clínicas, a Enfermeira Diretora ou até mesmo a Vogal Executiva. Desta 

forma, as notas internas são documentos onde se deve descrever todo o processo 

sequencial de determinado documento que seja remetido para o Conselho de 

Administração. Por exemplo, um pedido de mobilidade interna é remetido pelo 

trabalhador para a Presidente do Conselho de Administração, e o mesmo informa 
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o SRH para que este elabore a nota interna com os dados do trabalhador em 

apreço, o registo de entrada do pedido na instituição bem como, o pedido de 

mobilidade pra que pede deferimento. O documento é analisado em reunião do 

Conselho de Administração, realizada todas as quartas feiras, onde é efetuado o 

respetivo despacho de autorização ou não autorização.  

 

• Os ofícios são cartas que são enviadas com informações pertinentes para o 

trabalhador. Por exemplo, relativamente aos pedidos de mobilidade, após chegar 

ao SRH a deliberação do Conselho de Administração, tem de se elaborar um ofício 

remetido ao trabalhador a informar o mesmo acerca da autorização ou não 

autorização do seu pedido. 

  

• As declarações são documentos comprovativos passados pelo Serviço de 

Recursos Humanos sobre qualquer assunto, seja relativa ao tempo de serviço, ao 

tipo de vínculo que o trabalhador tem com a instituição, entre outras. 

Maioritariamente, as declarações eram pedidas por enfermeiros, acerca do seu 

tempo de serviço para serem entregues nas instituições de ensino para se puderem 

inscrever em especialidade/mestrado. Quando a funcionária responsável por esta 

tarefa se encontrava de férias, era a estagiária que elaborava estas declarações, 

contudo, sempre com a supervisão e orientação da Diretora de Serviço em que, 

primeiramente, esta corrigia e fazia alterações caso fosse necessário e assinava se 

estivesse tudo correto para, posteriormente, se ir colocar selo branco.  

 

3.2.3. Registo e Processamento da Assiduidade 

O registo e processamento da assiduidade foi uma tarefa que a estagiária realizou com 

bastante frequência e que lhe permitiu aprender a trabalhar com as aplicações 

informáticas, programa GH e programa RHV.  Desta forma, foi-lhe possível saber como 

se processa todo o registo e processamento da assiduidade, conhecer os códigos 

correspondentes às ausências registadas e assim ter a oportunidade de explorar os 

programas com que os funcionários trabalham no Serviço de Recursos Humanos. 
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Esta tarefa tem uma sequência lógica que tem que ser cumprida. Em primeiro lugar, 

recebe-se no serviço toda a documentação referente à assiduidade dos trabalhadores, 

como por exemplo, justificações de faltas, atestados médicos, licenças, entre outros. De 

seguida, faz-se o processamento do registo da assiduidade nos programas GH (Figura 5) 

ou RHV (Figura 6), uma vez que estas aplicações se encontram interligadas. Porém, a 

meio de cada mês, o programa RHV tem de ser fechado para o processamento dos 

vencimentos e, aí, os trabalhadores do Serviço de Pessoal não podem trabalhar com o 

mesmo. O programa pode ser apenas utilizado pelos trabalhadores do Serviço de 

Vencimentos. A fase final deste processo resume-se ao arquivo da documentação.  

A estagiária, inicialmente, observou a funcionária a realizar esta tarefa e, após essa 

aprendizagem, efetuou ela própria o registo da assiduidade autonomamente. Porém, 

sempre que existiam dúvidas por parte da estagiária, a funcionária mostrava-se sempre 

disponível para ajudar.   

Esta tarefa tem um carácter simples, porém tem de ser realizada com um elevado sentido 

de responsabilidade pois qualquer falha que aconteça no momento do registo da 

assiduidade, vai influenciar e repercutir-se, posteriormente, no trabalho do Serviço de 

Vencimentos.  

Descrição do processo:  

Em primeiro lugar, coloca-se o número mecanográfico do trabalhador de que estamos a 

elaborar o registo, seguido da introdução da data da ausência e também do tipo de 

justificação que está associado a um código numérico, tal como já foi referido. Para tal, 

evidenciam-se de seguida alguns exemplos de ausências:  

• 35 – Consulta médica; 

• 101 – Doença; 

• 265 – Formação; 

• 355 – Comissão gratuita de serviço no país; 

• 752 – Faltas para assistência a filhos menores de 12 anos; 

• 822 – Greve total.  

É ainda de referir que, após o registo da assiduidade no programa RHV, tem de fazer-se 

a preparação do processamento que consiste na validação e integração das faltas, como 
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se mostra nas Figuras 7 e 8, em que é apenas necessário inserir o número mecanográfico 

e, de imediato, toda a informação registada fica disponível. Seguidamente, convém retirar 

uma listagem das faltas por número mecanográfico como forma de comprovar que foram 

inseridas todas as faltas alusivas a um determinado trabalhador e o mesmo foi feito 

corretamente.  

 

 

Figura 5 - Registo da Assiduidade no Programa GH 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 
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Figura 6 - Registo da Assiduidade no Programa RHV 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

 

 

Figura 7 - Preparação do Processamento 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 
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Figura 8 - Validação de Faltas 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

 

3.2.4. Apoio em Assuntos Relacionados com Questões Pessoais dos 

Trabalhadores 

No que toca ao apoio prestado aos trabalhadores, e fazendo este aspeto parte do apoio ao 

Serviço de Recursos Humanos, a estagiária pôde, além do atendimento presencial, fazer 

também atendimento telefónico, o que permitiu melhorar a sua capacidade de 

comunicação.  

Muitas das vezes, os trabalhadores ligavam para tirar dúvidas acerca das férias, faltas, 

atestados médicos, entre outros assuntos. Com o passar do tempo, a estagiária passou a 

ganhar mais experiência e procurava sempre manter atualizados os seus conhecimentos 

acerca da legislação em vigor e, tornava-se assim mais fácil responder às dúvidas dos 

trabalhadores sem que tivesse de perguntar aos colegas ou até mesmo passar a chamada.  

Como exemplo de questões respondidas pela estagiária, relativamente às faltas de 

assistência à família, de acordo com o artigo 252.º do Código do Trabalho, o trabalhador 

tem direito a faltar ao trabalho até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e 

imprescindível, em caso de doença ou acidente, a cônjuge ou pessoa que viva em união 



Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos 

47 

Ana Rita Afonso Pires (2018) 
 

de facto ou economia comum com o trabalhador, parente ou afim na linha reta ascendente 

(pais, sogros) ou no 2.º grau da linha colateral (irmãos, cunhados). A este período, 

acrescem 15 dias por ano a pessoa com deficiência ou doença crónica, que seja cônjuge 

ou viva em união de facto com o trabalhador. 

Outro exemplo é a questão das férias, e conforme os artigos 237.º e 238.º do Código do 

Trabalho, o trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um período de férias, com 

duração mínima de 22 dias úteis. Este direito deve ser exercido por forma a proporcionar 

ao trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de disponibilidade pessoal e até 

mesmo integração na vida familiar. Contudo, existem casos especiais referentes à duração 

do período de férias, isto é, o trabalhador, no ano de admissão, tem direito a dois dias 

úteis por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, cujo gozo pode ter lugar após seis 

meses completos de execução do contrato.  

 

3.2.5. Organização de Processos e Arquivo de Documentos 

No Serviço de Pessoal encontra-se o arquivo de todos os trabalhadores da instituição 

sendo que, cada um deles possui um processo individual, sendo os mesmos de fácil 

identificação uma vez que, cada trabalhador possui um número mecanográfico, número 

este que o identifica na instituição. Desta forma, os dossiers são organizados de forma 

sequencial, isto é, por número mecanográfico e, cada dossier tem uma lombada 

identificativa com o nome do funcionário bem como com o seu número. A partir do 

momento em que o funcionário dá entrada na instituição tem então de lhe ser atribuído 

um número mecanográfico.  

É de salientar que a forma como estão organizados e identificados os processos 

individuais permite o seu fácil acesso. Para tal, utilizam-se cores de acordo com o grupo 

profissional a que o trabalhador pertence, conforme se pode observar no quadro seguinte 

(Quadro 4). 
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Os processos individuais de cada funcionário também se encontram organizados de 

acordo com um índice numerado de um a nove, apresentado no Anexo 5. Desta forma, 

todos os documentos são colocados de acordo com o separador respetivo. Por exemplo, 

no ponto 1, correspondente à identificação do trabalhador, tem de se colocar a ficha de 

registo que é igual para todos e que é preenchida aquando da entrada do mesmo na 

instituição, tem de ter fotocópias do cartão de cidadão e do Número de Identificação 

Bancária (NIB). No ponto 2, denominado de vínculos, encontram-se o contrato de 

trabalho assinado com a instituição, deliberações do Conselho de Administração, caso o 

trabalhador peça mobilidade interna entre serviços ou entre hospitais, bem como 

documentos de acumulação de funções. 

Todos estes separadores são de fácil acesso e organização, porém quem faz o arquivo de 

documentação terá de estar atento para não colocar o documento no separador errado pois 

quando o mesmo for preciso pode não ser de fácil acesso. Portanto, o arquivo de 

documentação pendente é uma tarefa com elevado grau de responsabilidade e bastante 

eficaz para o funcionamento do Serviço.  

A estagiária, neste âmbito, realizou o arquivo de documentação pendente em que, 

primeiramente o documento chegava à secção e, com recurso ao programa informático 

GH procurava-se o número mecanográfico do funcionário e escrevia-se no canto superior 

direito do documento, para que, após isso fosse arquivado no respetivo processo 

individual.  

Grupo Profissional Cor do Dossier 

Médicos e Enfermeiros Amarelo 

Técnicos Superiores, Técnicos Superiores 

de Saúde e Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica 

Verde 

Assistentes Técnicos Vermelho 

Assistentes Operacionais Azul  

Quadro 4 - Cor do Dossier de Cada Grupo Profissional 

Fonte: Elaboração Própria 



Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos 

49 

Ana Rita Afonso Pires (2018) 
 

Ainda nesta atividade, a estagiária propôs à funcionária responsável pela gestão dos 

enfermeiros organizar os processos dos mesmos uma vez que, os processos individuais 

estão separados por Centros de Saúde e Hospital Sousa Martins. Desta forma, procedeu-

se à organização de todos os processos dos diversos Centros de Saúde por número 

mecanográfico para que assim os processos referentes aos enfermeiros ficassem todos 

juntos e seguidos, trabalho que foi realizado por ambas.  

 

3.2.6. Descrição do Processo de Acidentes de Trabalho 

Um acidente de trabalho é aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho, 

produzindo direta ou indiretamente: lesão corporal, perturbação funcional ou doença de 

que resulte redução na capacidade de trabalho. 

A Unidade Local de Saúde da Guarda, tal como o próprio nome indica, encontra-se 

direcionada para a prestação de cuidados de saúde e, geralmente, não ocorrem acidentes 

graves, acontecem sim acidentes provocados maioritariamente por picadas de agulhas, 

quedas dos utentes, assim como, estar em contacto com sangue contaminado, sendo os 

médicos e os enfermeiros as carreiras profissionais que sofrem com uma maior frequência 

este tipo de acidentes. 

O procedimento a ser tomado, aquando da ocorrência de um acidente de trabalho, vai 

depender do tipo de vínculo que o trabalhador tem com a instituição, isto é, caso seja 

detentor de um vínculo de CTFP, o processo é assumido pela instituição. Por sua vez, os 

acidentes dos trabalhadores com um CIT são tratados pela companhia de seguros 

contratada pela ULS da Guarda, dando-se de seguida uma explicação relativamente à 

atuação de cada um deles. 

Para os trabalhadores com Contrato de Trabalho em Funções Públicas, o procedimento 

é feito pela instituição e consiste no seguinte:  

• O trabalhador, que sofreu o acidente, deve informar o Serviço de Recursos 

Humanos do sucedido e entregar o impresso de participação e qualificação do 

acidente de trabalho já preenchido, num prazo máximo de 48 horas; 
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• O impresso entregue pelo acidentado vai para aprovação pelo Conselho de 

Administração; 

• O trabalhador tem de se deslocar à medicina do trabalho e, após analisada a sua 

situação é-lhe ou não atribuída baixa médica; 

• Caso a baixa médica se prolongue até 60 dias, o trabalhador é submetido a junta 

médica para que seja averiguada a sua situação e a continuidade ou não da baixa. 

A junta médica pede-se quando a baixa perfaz um total de 55 dias e, a partir desta 

data, o trabalhador já não precisa de entregar novo atestado médico; 

• Após o processo estar concluído, toda a documentação referente ao acidente de 

trabalho, vai para o Serviço de Pessoal para posterior arquivo no processo 

individual do trabalhador em causa. 

Por outro lado, os trabalhadores com um Contrato Individual de Trabalho são 

analisados pela companhia de seguros contratada, e o procedimento é efetuado da 

seguinte forma: 

• Numa primeira fase, o trabalhador deve também comunicar ao Serviço de 

Recursos Humanos o acidente de trabalho e fazer a entrega do impresso de 

participação do mesmo (Anexo 6), distinto do impresso para os trabalhadores com 

CTFP, tendo de cumprir um prazo máximo também de 48 horas. O acidente de 

trabalho também pode ser apenas comunicado ao SRH detalhando tudo aquilo que 

efetivamente aconteceu e, o serviço encarrega-se de fazer a participação do 

sinistro online, no site da seguradora, como se mostra na figura 9 abaixo 

apresentada: 
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Figura 9 - Participação Online de Acidentes de Trabalho 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

• Este formulário tem de ser devidamente preenchido para que a seguradora 

formalize o processo. A participação do sinistro engloba o preenchimento dos 

seguintes pontos: 

✓ Identificação do tomador do seguro ou entidade empregadora; 

✓ Identificação do sinistrado; 

✓ Identificação do acidente. 

• O Serviço de Pessoal reencaminha então o processo para a respetiva seguradora e 

informa, via email, a Diretora do Serviço de Recursos Humanos; 

• Quando o processo se encontrar concluído, é remetido novamente para o Serviço 

de Pessoal.  

Em ambos os casos, depois da conclusão do processo, é da competência do Serviço de 

Pessoal fazer o registo do acidente de trabalho no programa RHV e, tal como já foi 

referido, arquivar toda a documentação alusiva ao acidente no processo individual do 

respetivo trabalhador acidentado. 

Neste âmbito, a estagiária aprendeu com uma funcionária do SRH a fazer o registo online 

do acidente de trabalho o que lhe permitiu alargar os seus conhecimentos neste campo.  
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3.2.7. Processos de Recrutamento e Seleção 

O Recrutamento e a Seleção são dois processos sequenciais que culminam na decisão 

final da escolha do candidato que irá desempenhar a função disponível (Morais, 

2017/2018). São dois processos distintos, mas que se encontram interligados.  

O Recrutamento consiste num conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair 

candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização. Através deste processo, a empresa informa o mercado de trabalho de que 

existem oportunidades de emprego para determinadas funções. 

Já a Seleção é um processo de comparação entre os requisitos exigidos pela função e as 

competências e características oferecidas pelos candidatos.  

Aquando do início do estágio estava aberto um procedimento de reserva de recrutamento, 

com vista ao preenchimento de postos de trabalho no mapa de pessoal da Unidade Local 

de Saúde da Guarda, E.P.E., na modalidade de contrato individual de trabalho sem termo. 

Os postos de trabalho a ocupar correspondiam às funções de Assistente Técnico. 

Na ULS da Guarda, os concursos públicos regem-se pelo Código do Trabalho. É o 

Conselho de Administração que elabora uma deliberação a manifestar a necessidade de 

contratação de recursos humanos para determinada carreira e autorizar a abertura de uma 

reserva de recrutamento. É competência do CA nomear a constituição do júri, sendo três 

elementos efetivos e dois suplentes, o respetivo júri tem de ser notificado e, pode recusar 

ser membro do mesmo.  

No respetivo aviso de abertura têm de constar diversos elementos: função para que se 

pretende contratar, ao abrigo de que modalidade de contrato, carga horária semanal, 

requisitos de admissão, prazo para enviar a documentação e quais os respetivos 

documentos que têm de ser entregues e onde devem ser entregues, se se trata ou não de 

uma bolsa de reserva de recrutamento que no caso desta instituição tem validade de um 

ano a partir da data de homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos 

aprovados e, quais os métodos de seleção a utilizar, que no caso da ULS da Guarda são, 

normalmente, a avaliação curricular e a entrevista:  
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a) A avaliação curricular ou análise curricular consiste na primeira triagem dos 

candidatos, e centra-se nos elementos curriculares fornecidos pelos próprios ao 

manifestarem o seu interesse ao candidatar-se. Para tal, de acordo com Sousa, 

Duarte, Sanches, & Gomes (2012, p. 64), este método não implica a presença do 

candidato e permite ter uma ideia do percurso pessoal, escolar e profissional do 

mesmo.  

b) A entrevista costuma ser o método mais utilizado para a maior parte das funções. 

Conforme Sousa, Duarte, Sanches, & Gomes (2012, p. 66), este método permite 

avaliar competências comportamentais, fazer esclarecimentos acerca do 

curriculum vitae, informar o candidato sobre a função, a organização, as 

perspetivas de carreira e as possibilidades de desenvolvimento bem como 

preservar a imagem organizacional da empresa. 

Antes do aviso de abertura se tornar público, a 1.ª ata do júri já tem de estar feita, isto 

porque o candidato do respetivo concurso pode solicitar a mesma para se informar acerca 

de que parâmetros vão ser avaliados. O júri realiza várias reuniões ao longo do processo 

e isto tudo é feito através de atas.  

Em primeiro lugar, sai a lista provisória de admitidos e excluídos. Provisória porque os 

candidatos podem ainda entregar documentos tais como o certificado de fim de curso para 

poderem ser admitidos, sendo que têm dez dias úteis a contar da data em que o último 

candidato recebe a correspondência para poderem reclamar. Depois disto, sai então a lista 

definitiva dos candidatos admitidos.  

Seguidamente, notificam-se os candidatos acerca do dia/hora da entrevista. No caso do 

concurso de Assistente Técnico, apenas foram convocados para entrevista os 100 

melhores candidatos na avaliação curricular, isto porque se tratava de uma contratação de 

âmbito urgente, tendo o Conselho de Administração decidido aplicar esta regra.  

Depois de serem entrevistados os 100 melhores candidatos, é tornada pública a lista 

provisória de ordenação final e avisam-se os respetivos candidatos através de 

correspondência. Os mesmos têm 10 dias úteis a contar da data em que o último candidato 

recebe a correspondência para poderem reclamar. Os candidatos podem, durante esse 

período, deslocar-se ao SRH para poderem ver todo o arquivo do concurso e, se assim o 

pretenderem, solicitar algum tipo documentação inerente ao processo, mas para isso têm 
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de fazer um pedido formal, normalmente através de requerimento, para a Presidente de 

Júri.  

Passados os dez dias úteis, o júri volta a reunir para elaborar a lista de ordenação final 

que tem de ter a homologação do Conselho de Administração.  

Durante o estágio, foi solicitado pela Presidente de Júri (Técnica Superior no SRH) que 

a estagiária organizasse todo o arquivo inerente a este processo de reserva de 

recrutamento. A estagiária organizou todos os dossiers, fez as suas respetivas lombadas, 

tirou fotocópias da notificação de entrevista e entregou no Serviço de Expediente/ 

Secretaria para darem saída. Uma tarefa importante para a estagiária realizar neste âmbito, 

seria assistir às entrevistas, contudo isso não foi possível.  

Durante o prazo para reclamações ou solicitações de documentos também foi a estagiária 

que esteve presente uma vez que o candidato não poderia estar sozinho a visionar o 

arquivo do processo, sendo-lhe informado que não poderia tirar fotografias. Todos os 

requerimentos/reclamações que eram entregues no SRH, foram direcionados pela 

estagiária para a Presidente de Júri.  

 

3.2.8. Admissão e Cessação de Atividade de Trabalhadores na 

Segurança Social 

A admissão e cessação de atividade de trabalhadores no site da Segurança Social Direta 

(http://www.seg-social.pt/) também foi uma tarefa levada a cabo pela estagiária. Tal como 

se tem observado pela leitura do presente relatório, inicialmente a estagiária aprende a 

realizar a tarefa com a funcionária e, após isso, é-lhe dada liberdade para que a possa 

concretizar autonomamente. 

A admissão de novos trabalhadores tem de ser feita, via online, pela própria instituição, 

isto é, as entidades empregadoras são obrigadas a comunicar esta mesma admissão aos 

serviços da Segurança Social nas 24 horas anteriores ao início de produção de efeitos de 

contrato de trabalho, sendo que apenas são vinculados ao sistema de Segurança Social os 

trabalhadores detentores de um vínculo através do Código do Trabalho. 

http://www.seg-social.pt/
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De seguida, faz-se uma explanação, através de figuras, relativamente ao procedimento 

que tem de ser elaborado para se admitirem trabalhadores na Segurança Social, 

procedimento este que a estagiária pôde desenvolver diversas vezes ao longo do estágio 

curricular.  

 

Figura 10 - Admissão de Trabalhadores na Segurança Social 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

Primeiramente, coloca-se o Número de Identificação de Segurança Social (NISS) e a 

respetiva data de nascimento do trabalhador em apreço. De seguida, na modalidade de 

contrato de trabalho coloca-se que tipo de vínculo o trabalhador irá ter com a instituição, 

por exemplo, se se trata de um contrato sem termo, a tempo completo, contrato sem termo, 

a tempo parcial, entre muitos outros. Ainda nesta página, tem de se colocar qual a data de 

início do contrato de trabalho.  

 

Figura 11 - Admissão de Trabalhadores na Segurança Social 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 
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Posteriormente, a entidade é considerada automaticamente, visto que aquando do login 

no site da Segurança Social, o NISS que se coloca é o da Unidade Local de Saúde da 

Guarda, portanto sabe-se de imediato de que instituição se está a falar. Neste seguimento, 

apenas tem de se escolher qual o enquadramento da prestação de trabalho, que no caso 

desta instituição se trata do Regime Geral em entidades com Fins Lucrativos.  

 

Figura 12 - Admissão de Trabalhadores na Segurança Social 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

Nesta fase tem de se verificar se os dados estão devidamente preenchidos e clica-se em 

“Vincular”. Após confirmação dos dados do trabalhador, surge então o comprovativo de 

Comunicação de Admissão de Trabalhador, que deve ser imprimido e arquivado no 

processo individual do trabalhador em causa.  

Por outro lado, também a cessação do contrato de trabalho tem de ser comunicada à 

Segurança Social até ao dia 10 do mês seguinte ao da sua ocorrência, bem como o seu 

respetivo motivo. Este procedimento é efetuado tal como o da admissão dos 

trabalhadores, colocando-se as informações relativas aos dados pessoais do mesmo, 

porém vão surgindo novos campos, como é o caso da opção “Comunicação para efeitos 

de Desemprego”, em que tem de se selecionar Sim ou Não. Normalmente, todas as 

cessações de contrato que foram realizadas pela estagiária, foram comunicadas para 

efeitos de desemprego e então, de seguida, regista-se a data de cessação e o motivo de 

desemprego (geralmente traduzia-se na cessação do contrato de trabalho). Deve-se 

também verificar se toda a informação se encontra correta e após isso clica-se em 

“Cessar”. Após confirmação da cessação, pode-se imprimir o respetivo comprovativo e 
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colocar no processo individual do trabalhador. Apresenta-se em nota de rodapé o 

endereço utilizado para a realização desta tarefa.23 

 

3.2.9. Elaboração de Fundamentações de Contratação e Inserção no 

Portal RH 

Primeiramente, apresenta-se uma breve contextualização teórica alusiva às 

fundamentações de contratação bem como ao Portal RH, tendo por base conceitos que 

foram ensinados à estagiária, bem como documentos disponibilizados pelo Serviço de 

Recursos Humanos. 

Uma fundamentação de contratação (Anexo 7) traduz-se num documento de 

celebração, renovação ou conversão de contratos de trabalho, que tem de ser preenchido 

pela entidade contratante e contém os seguintes pontos:  

1. Tipo de contrato de trabalho; 

2. Dados do contrato; 

3. A preencher no caso de contrato de trabalho a termo certo ou incerto; 

4. Histórico de contratações anteriores; 

5. A preencher no caso de contratação de médicos; 

6. Descrição sucinta e fundamentada das necessidades; 

7. Evolução dos recursos humanos; 

8. Dotação do mapa de pessoal para 2018 e número de lugares ocupados por vínculo 

contratual; 

9. Outros elementos relevantes; 

10. Declaração do Conselho de Administração sobre recursos humanos.  

Com a criação do Portal RH, a ACSS adotou uma nova forma de articulação entre as 

instituições no âmbito dos processos de aprovação de Recursos Humanos do SNS. Este 

portal destina-se a gerir pedidos de processos nas seguintes áreas: 

• Contratos de Trabalho (novos contratos, renovação, etc.); 

                                                           
23 https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin  

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
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• Mobilidades e cedências; 

• Prestações de Serviço; 

• Transições de Médicos para as 40 horas; 

• Contratação de Médicos aposentados.  

Este portal destina-se a todas as Administrações Regionais de Saúde (ARS), Hospitais e 

ULS, tanto para a componente de realização de novos pedidos como para gestão de 

workflows24, incluindo nomeadamente a circulação de documentos necessários à 

instrução dos mesmos. Para tal, as instituições que pretendam iniciar qualquer processo 

no âmbito de um dos cinco pontos supramencionados deverão remetê-lo e instrui-lo 

através do Portal RH. 

Tendo por base o site deste mesmo portal “O número de processos gerados por estas áreas 

exige que sejam adotadas ferramentas mais robustas para gestão de processos e para 

controlo de informação. Para permitir uma implementação mais eficaz, a ACSS pretende 

que este processo seja realizado de forma faseada. Num primeiro momento, a informação 

preenchida em formato eletrónico, será considerada fundamental para que possa existir 

um controlo dos processos e dos workflows, sendo que os documentos necessários à 

aprovação dos processos circularão na plataforma digitalizados em formato pdf. O 

objetivo será a evolução das funcionalidades da plataforma, por forma a que, cada vez 

mais, a informação possa fluir entre as várias instituições que intervêm nos processos de 

forma estruturada e eficaz.”25 

O procedimento segue a sequência que se apresenta de seguida na figura 13.  

                                                           
24 Workflows – Fluxos de trabalho. 

25 Documentos disponibilizados pelo Serviço de Recursos Humanos. 
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Figura 13 - Sequência de uma Contratação através do Portal RH 

Fonte: http://workflow.acss.min-saude.pt/rhgpa/apresentacao.aspx 

As contratações são introduzidas neste portal pelos Hospitais e pelas ULS para 

posteriormente serem autorizadas pela ARS da sua área de referência, e por fim pela 

ACSS que emite o seu parecer final, sendo, portanto, autorizada ou não autorizada pelas 

entidades competentes. Contudo, antes de se dar início ao desenrolar deste processo, a 

respetiva contratação tem de ser autorizada, primeiramente, pelo Conselho de 

Administração e, só a partir daí se desencadeia a sequência exposta na Figura 13.  

Este portal tem como vantagens: 

• Diminuir os prazos administrativos; 

• Permitir a cada instituição acompanhar o estado de cada pedido; 

• Fornecer informação para gestão e planeamento; 

• Criar sinergias entre intervenientes.  

No fundo, este portal assume como missão otimizar recursos e gerar eficiência.  

Posto isto, é de referir que a estagiária pôde introduzir várias contratações no Portal RH, 

sendo o processo explicado de seguida com recurso a figuras. 

http://workflow.acss.min-saude.pt/rhgpa/apresentacao.aspx
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Figura 14 - Inserção de uma Contratação no Portal RH 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

Primeiramente, seleciona-se o tipo de processo, normalmente são Contratos de Trabalho 

e, quando se tratam de substituições, considera-se um Processo Urgente, como se pode 

ver na figura 14 acima representada. Após ser selecionado qual o tipo de processo, 

aparece uma nova linha para se colocar a modalidade do contrato de trabalho que, 

geralmente é sem termo.  

 

Figura 15 - Inserção de uma Contratação no Portal RH 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

De seguida, como evidencia a Figura 15, no campo dos “Recursos Humanos” e caso se 

tenha o nome do trabalhador a contratar na respetiva fundamentação, coloca-se o mesmo 

e o seu respetivo NIF. Posteriormente, adicionam-se todos os documentos pertinentes tais 



Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos 

61 

Ana Rita Afonso Pires (2018) 
 

como: Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE)26, Cabimento 

Orçamental (passado pelos Serviços Financeiros), Consulta à Bolsa de Emprego Público 

(BEP) e o Formulário da presente contratação. Podem-se ainda adicionar outros 

elementos caso seja necessário, como por exemplo: Declaração plurianual, Declaração de 

custos com o pessoal, Formulário pré-preenchido e o Ofício da ARS. Depois de se ter 

tudo adicionado, envia-se e grava-se o pedido.  

Este portal também permite consultar em que estádio se encontra determinado processo 

visto que, aquando da inserção das contratações no portal lhes é atribuído um número, 

bastando para tal, colocar esse número e, automaticamente, aparece o quadro que se pode 

observar na figura abaixo apresentada.  

 

Figura 16 - Estado de um Processo no Portal RH 

Fonte: Documentos disponibilizados pelo SRH 

Conforme figura 16, na opção estado é descrita a fase em que se encontram os pedidos. 

Podem estar para parecer da ACSS como é o caso do pedido dos enfermeiros acima 

evidenciado. Pode estar ainda para parecer da ARS, deferido ou indeferido.  

 

3.2.10. Apoio Direto à Direção do Serviço de Recursos Humanos 

Nas penúltimas duas semanas de estágio, a estagiária esteve a substituir, por motivo de 

férias, uma funcionária que trabalhava diretamente com a Diretora de Serviço. Neste 

                                                           
26 Base de dados de caracterização de entidades públicas e dos respetivos recursos humanos, com vista a 

habilitar os órgãos de governo próprios com a informação indispensável para definição das políticas de 

organização do Estado e da gestão dos respetivos recursos humanos. Fonte: https://www.sioe.dgaep.gov.pt/  

https://www.sioe.dgaep.gov.pt/
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âmbito, a estagiária encontrava-se sempre disponível para tratar dos mais variados 

assuntos uma vez que, anteriormente lhe havia sido dito que iria realizar o trabalho dessa 

mesma funcionária, tendo-lhe sido transmitidas todas as orientações necessárias para 

realizar o trabalho corretamente. 

Nestes termos, sempre que a Diretora de Serviço solicitava alguma documentação ou 

elaboração de ofícios e notas internas, a estagiária realizava esse trabalho e, como 

solicitado, enviava para o email da Diretora para posterior correção. 

O trabalho que aqui foi feito passou por: realização de fundamentações de contratação e 

respetiva inserção no Portal RH, tratamento de processos relativos à questão das 

mobilidades, elaboração de notas internas, ofícios e declarações, colocação de selo 

branco, entre outras.  

Durante essas duas semanas, foi possível lidar diretamente com a realidade do contexto 

laboral, dado que a estagiária estava a trabalhar autonomamente seguindo sempre as 

diretrizes da Diretora de Serviço e, desta forma, sente que houve uma evolução tanto a 

nível pessoal como profissional uma vez que foi depositada confiança na estagiária e esta 

mostrou-se responsável na realização do seu trabalho.  

 

3.3. Outras Tarefas  

Após uma breve explicação das atividades que constam no Plano de Estágio, enumeram-

se mais algumas tarefas que foram desenvolvidas pela estagiária: 

3.3.1. Colocação de Selo Branco em Documentos Vários 

O selo branco é importante por forma a que os documentos estejam corretamente 

identificados e autenticados. Desta forma, todos os documentos (declarações, contratos 

de trabalho) que chegavam ao Serviço de Recursos Humanos, após terem sido entregues 

no Secretariado do Conselho de Administração para assinatura, careciam de autenticação. 

Para tal, a estagiária deslocava-se até à Tesouraria, local onde se encontra o selo branco, 

para o colocar sobre a assinatura da Presidente do CA ou até da Diretora do SRH. 
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3.3.2. Entrega de Documentação nos Diversos Departamentos da Sede 

A estagiária realizava esta tarefa sempre que lhe era solicitado. Consistia na entrega da 

mais variada documentação nos diversos departamentos da sede, seja no Serviço de 

Expediente, no Secretariado do Conselho de Administração, no Serviço de Formação bem 

como nos Serviços Financeiros. No serviço de Expediente fazia-se a entrega de ofícios 

para darem saída; no secretariado do Conselho de Administração entregavam-se 

documentos (declarações, contratos de trabalho) para ser assinados pelos membros do 

mesmo; o serviço de Formação solicitou ao SRH declarações em como os trabalhadores 

que frequentaram determinada formação possuíam um vínculo laboral com a instituição 

e, após esse trabalho feito, essas mesmas declarações foram entregues no serviço; por 

fim, nos serviços financeiros era entregue todo o tipo de documentação pertinente.  

 

3.3.3. Mobilidades 

Neste contexto, primeiramente, apresenta-se uma contextualização teórica acerca deste 

tema e, após isso, aborda-se aquilo que foi realizado pela estagiária. 

De acordo com a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), a 

mobilidade traduz-se numa modificação transitória da situação funcional do trabalhador, 

dentro do mesmo órgão ou serviço, ou entre órgãos ou serviços diferentes, fundada em 

razões de interesse público, tendo em vista o aumento da eficácia dos serviços através de 

um aproveitamento racional e de uma valorização dos recursos humanos da 

Administração Pública. 

A mobilidade é então caracterizada como sendo um instrumento de caráter organizacional 

que pretende, de forma flexível e ágil, fazer face às necessidades dos serviços no âmbito 

da gestão de pessoas contribuindo, também, para um melhor ajustamento da disposição 

dos recursos humanos da Administração Pública em cada momento. 

O regime de mobilidade interna dos trabalhadores é aplicável aos profissionais de saúde 

independentemente da natureza jurídica da relação de emprego e da pessoa coletiva 

pública, no âmbito dos serviços e estabelecimentos do SNS. A mobilidade de 

profissionais de saúde é determinada por despacho do membro do governo responsável 
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pela área da saúde, com faculdade de delegação nos conselhos diretivos das 

administrações regionais de saúde.27 

Na ULS da Guarda, as mobilidades designam-se por mobilidades internas existindo assim 

três tipos: 

✓ Mobilidade interna entre serviços 

Este tipo de mobilidade não necessita de autorização ministerial, todo o processo é 

realizado por parte da instituição. Neste caso, basta ter deliberação do Conselho de 

Administração com autorização ou não autorização do pedido de mobilidade. Este tipo 

de mobilidade é todo concretizado por parte do CA, isto é, é este órgão que trata de tudo. 

Quando o pedido se encontrar deferido, o Secretariado do CA remete um email para o 

Serviço de Recursos Humanos com essa informação de mobilidade entre serviços, por 

forma a que este serviço proceda às alterações necessárias, nomeadamente alocar o 

trabalhador em questão no novo serviço para o qual foi solicitada mobilidade.  

✓ Mobilidade interna entre hospitais 

A mobilidade entre hospitais já requer autorização ministerial e, para tal têm de se inserir 

os processos no Portal RH abordado anteriormente, em que têm de ser enviados mais 

elementos como é o caso do pedido de mobilidade que é feito à instituição, a autorização 

do mesmo, e todos os outros elementos que são enviados para os contratos de trabalho.  

✓ Mobilidade interna em regime de permuta 

Na mobilidade interna em regime de permuta é necessária autorização de ambas as 

instituições (a de origem e a de destino) e, caso o parecer seja favorável de ambas as 

partes, carrega-se o pedido no Portal RH para autorização ministerial apenas para o 

trabalhador que vai desempenhar funções na ULS da Guarda. Antes de o pedido ser 

introduzido no Portal, tem sempre de se informar os trabalhadores em apreço da decisão 

do Conselho de Administração, notificando-os por email ou ofício. Neste tipo de 

mobilidade, os documentos a colocar no Portal passam pelas autorizações do serviço de 

origem e do serviço de destino, o pedido de mobilidade feito à ULS da Guarda bem como 

                                                           
27 Documentos disponibilizados pelo Serviço de Recursos Humanos.  
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todos os elementos já falados anteriormente no tópico das fundamentações de 

contratação.  

Reforçando o que já foi dito anteriormente aquando das fundamentações de contratação 

e respetiva inserção no Portal RH, complementa-se esta informação incidindo agora sobre 

a questão das mobilidades.  

Neste âmbito, sempre que se recebia no SRH o pedido de mobilidade, a estagiária 

elaborava uma nota interna (tal como já foi referido anteriormente) dirigida ao Conselho 

de Administração e, perante a autorização do mesmo o pedido era inserido no Portal RH 

com as orientações acima mencionadas.  
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Considerações Finais  

O estágio curricular é, sem dúvida, uma experiência bastante enriquecedora, uma vez que 

permite ter a oportunidade de compreender melhor a realidade do trabalho bem como 

saber o modo de funcionamento de um Serviço de Recursos Humanos e qual o seu 

impacto para a organização como um todo.  

É de destacar como aspeto positivo a integração que foi feita à estagiária nos primeiros 

dias de estágio, tendo sido muito bem recebida na equipa, fazendo-a sentir-se como um 

membro da mesma, possibilitando-lhe um conhecimento das temáticas da instituição e do 

serviço, com ela foram partilhadas as mais diversas informações. A estagiária pensa ter 

concretizado todos os objetivos que inicialmente delineou, tendo finalizado o estágio com 

o sentimento de dever cumprido, por todas as aprendizagens e ensinamentos que pôde 

adquirir. É ainda de referir que a estagiária tirou sempre proveito de todas as tarefas que 

realizou, tentando sempre aprender mais e ir atualizando os seus conhecimentos.  

No decorrer do estágio, a estagiária sentiu que não existiram muitas dificuldades na 

execução das tarefas que lhe foram propostas, tentando sempre dar o seu melhor, 

superando as dificuldades que foram surgindo. Dado que realizou tarefas de índole 

diversa considera que isso contribuiu bastante para o seu enriquecimento quer a nível 

pessoal quer a nível profissional.  

É de referir que, apesar da atividade referente à Avaliação de Desempenho se encontrar 

no Plano de Estágio, a estagiária não pôde participar diretamente no processo avaliativo 

dado que, o mesmo não se encontrava a decorrer, contudo foram-lhe transmitidos os 

conhecimentos importantes acerca do tema.  

Em suma, o estágio permitiu desenvolver e aprofundar conhecimentos adquiridos ao 

longo dos três anos da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e, desta forma 

prevalece o sentimento de que se terminou mais uma etapa com sucesso.  
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Anexo 1 - Plano de Estágio 
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Anexo 2 – Organograma da ULS da 

Guarda, E.P.E.  
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Anexo 3 – Requerimento para 

Participação em Comissão Gratuita 

de Serviço 
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Anexo 4 – Requerimento para 

Acumulação de Funções  
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Anexo 5 – Índice dos Processos 

Individuais  
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Anexo 6 – Impresso para 

Participação de Acidente de Trabalho  
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Anexo 7 – Fundamentação de 

Contratação  
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