






De: Marta Reis Imaginario <m.r.imaginario@gmail.com> 
Enviado: 17 de outubro de 2021 23:46 
Para: Rita Lopes <rita.lopes@ulsne.min-saude.pt>; Secretariado Sede ULSNE 
<secretariado.sede@ulsne.min-saude.pt> 
Assunto: Re: Procedimento Concursal para Provimento do cargo de Diretora do SRH da ULSNE 
- Aviso n.º 14416/2021 
  
  
Reencaminhar, sff, ao Senhor Presidente de Júri – Exmo. Senhor Dr. Carlos 
Alberto Vaz 
  
Exmo. Senhor Dr. Carlos Alberto Vaz 
Presidente de Júri 
Procedimento Concursal de recrutamento para o cargo de 
Diretor/a do Serviço de Recursos Humanos 
da ULSNE, E.P.E. 
  
  

Marta Reis Imaginário, candidata no presente procedimento concursal, tendo sido 

notificada, em 2021.10.08 - “(…) para os efeitos tidos por convenientes junto se anexa 

ATA N.º 4 do processo de Recrutamento referenciado em epígrafe onde é 

apresentado o resultado da avaliação curricular. Mais se informa que, no âmbito do 

exercício do direito de participação (…) fica notificada para (…) dizer, querendo por 

escrito, e se assim o entender, o que se lhe oferecer sob a presente decisão em sede 

de audiência de interessados. (…)” - no âmbito desta notificação - vem Requerer, nos 

seguintes termos e fundamentos: 

  

1. De acordo com o teor da Ata n.º 4, a aqui Candidata obteve, em sede do método de 

seleção obrigatório - avaliação curricular - com a ponderação de 60%, a nota 

de 10,7 Val. 

  

2. A candidata concorda com a sua avaliação, quer no parâmetro 

“Formação/habilitação académica (10%)” (em que obteve a nota de 15), quer no 

parâmetro “Experiência profissional (40%)” (em que obteve a nota de 20), uma vez 

que os mesmos estão em conformidade com o seu currículo e com as respetivas 

pontuações deliberadas pelo Exmo. Júri e constantes da Ata n.º 1. 

  

3. Porém, a Candidata considera que houve um lapso na sua avaliação relativamente 

ao parâmetro “Formação Profissional (10%)”, uma vez que obteve as seguintes 

valorações nos seguintes itens que integram este parâmetro: 

- “Curso para Dirigentes > 25 horas (3 valores)” = 0 valores; 

- Pós-Graduação ou Especialização (3 valores cada)” = 0 valores; 

- “Formação contínua na área (1 valor por cada 7 horas)” = 12 valores. 

Ora vejamos: 
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4. No que concerne ao item “Curso para Dirigentes > 25 horas”, os candidatos 

obteriam a classificação de 3 valores, desde que comprovassem a frequência de um 

curso nesta área com duração superior a 26 horas, apenas não obteriam esta 

pontuação os candidatos que não fossem detentores de curso nesta matéria ou que 

este fosse de duração < ou = 25 horas; ora a aqui candidata é detentora de 4 

cursos na área de liderança e gestão de pessoas, portanto, cursos direcionados a 

dirigentes, 2 de 25 horas e 2 de 50 horas (cfr. fls 09), sendo que, como só seria 

pontuado um único curso com carga horária de 26 ou mais horas, apresentou o 

comprovativo do último curso frequentado, com a carga horária de 50 horas (cfr. fls. 

18F e 18V); 

4.1. Neste sentido, terá de ser corrigida a pontuação obtida neste item e, em vez de 

0 valores, a mesma terá de ser 3 valores. 

    

5. No que tange ao item “Pós-Graduação ou Especialização”, os candidatos 

obteriam a classificação de 3 valores por cada pós-graduação ou especialização, 

desde que comprovassem a frequência da mesma e, também, nos termos da Ata n.º 

1 “(…) apenas se considerará a formação profissional respeitante às áreas de 

formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 

competências necessárias ao posto de trabalho a preencher (…)”; ou seja, os 

candidatos obteriam 3 valores por cada curso de pós-graduação ou de especialização 

desde que as matérias sobre os quais estes cursos incidam estejam relacionadas com 

as funções a desempenhar no cargo em causa. Ora a aqui candidata, entre as 7 pós-

graduações e 2 especializações de que é detentora, selecionou e apresentou os 

respetivos comprovativos de 1 pós-graduação e 2 especializações, precisamente por 

estas relevarem de forma direta para o exercício do cargo a prover, uma vez que 

integram áreas de conhecimento que se traduzem em exigências e competências 

necessárias e imprescindíveis ao exercício das funções em causa, a saber: 

5.1. Pós-graduação e Especialização em “Direito do Emprego Público” (vide fls. 

15 e 16, respetivamente), ora o direito do trabalho público, pressupõe também o 

conhecimento do direito do trabalho privado e o direito do trabalho (público e privado) 

consubstanciam a área nuclear e a área base de trabalho de qualquer serviço de 

recursos humanos integrado em estabelecimento de saúde que integre o SNS; 

5.2. Especialização em “Regulação Pública da Saúde e do 

Medicamento” (vide fls. 17), ora, se bem que a parte relativa à regulação do 

medicamento não releva diretamente para efeitos do exercício do cargo a prover, 

parece não haver dúvidas de que a regulação da saúde releva, uma vez que a mesma 

também versa sobre os conteúdos funcionais das carreiras especiais dos 

trabalhadores da saúde que integram os recursos humanos de qualquer 

estabelecimento de saúde que integra o SNS, conhecimento necessários, entre outras 

vertentes, no que se reporta a procedimentos concursais de carreiras especiais ou 

para dissipar dúvidas aos trabalhadores que integram estas carreiras, relativamente à 

legislação que rege as mesmas;         



5.3. Neste sentido, terá de ser corrigida a pontuação obtida neste item e, em vez de 

0 valores, a mesma terá de ser 9 valores (correspondente a 6 valores pela pós-

graduação e especialização na área de direito do trabalho, acrescida de 3 valores pela 

especialização na área da regulação pública na área da saúde). 

  

6. Relativamente ao item “Formação contínua na área”, de acordo com o teor da Ata 

n.º 1, seria atribuído “1 valor por cada 7 horas”, e “(…) apenas se considerará a 

formação profissional respeitante às áreas de formação e aperfeiçoamento profissional 

relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao posto de trabalho a 

preencher. Adicionalmente, no ítem Formação contínua, apenas serão considerados 

os cursos frequentados nos últimos 7 anos. (…)”. Ora a aqui candidata apresentou 222 

horas de formação contínua frequentada nos últimos 7 anos, ou seja, carga horária 

que excede em mais de 50% o limite máximo que pode ser pontuado neste ítem; 

sendo que todas as ações de formação apresentadas versam sobre áreas fulcrais e 

nucleares de trabalho, matérias em que um diretor de serviço de recursos humanos 

deverá ser detentor desses saberes, ora vejamos: 

6.1. 4 cursos na área de Direito Administrativo (cfr. fls. 19, 20, 21 e 22); área base 

de trabalho de um diretor de serviço de recursos humanos; no âmbito de qualquer 

matéria a tratar, esta é uma área que está sempre presente e que, como tal, o seu 

conhecimento é imprescindível, quer quando trate de questões de direito laboral 

público, quer quando seja instrutor em proc. disciplinares ou de inquérito, quer quando 

seja nomeado para júris de concurso no âmbito da contratação publica,…; 

Nesta matéria, a candidata tem 54 horas, o que corresponde a 7,714 valores. 

6.2. 2 cursos na área do Direito do Emprego Público (cfr. fls. 23 e 24); área nuclear 

de trabalho de um serviço de recursos humanos, quer na matéria do regime jurídico-

laboral aplicável aos trabalhadores detentores de vínculo público, quer no âmbito da 

matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais, aplicável aos trabalhadores 

detentores de vínculo público e privado; 

Nesta matéria, a candidata tem 14 horas, o que corresponde a 2 valores. 

6.3. 1 curso na área do Direito da Contratação Pública (cfr. fls. 25); área jurídica em 

que também um diretor de recursos humanos tem de ser detentor de conhecimentos, 

uma vez que, via de regra, o diretor deste serviço é designado presidente de júri de 

concursos no âmbito da contratação pública quando estão em causa temáticas que se 

prendem com o seu serviço, designadamente em matéria de seguros de acidentes de 

trabalho e seguros de acidentes pessoais; 

Nesta matéria, a candidata tem 14 horas, o que corresponde a 2 valores. 

6.4. 4 cursos na área de Proteção de Dados Pessoais (cfr. fls. 26, 27, 28 e 29); área 

fundamental em que um diretor de recursos humanos tem necessariamente de ser 

detentor de conhecimento; desde logo, porque é no seu serviço que estão os dados 

pessoais de todos os trabalhadores da ULS e, relativamente aos que não estão lá, os 

seus trabalhadores acedem aos mesmos, como tal, tem de saber que tipologias de 

tratamento pode ou não levar a cabo relativamente a cada uma das categorias de 



dados, bem como que informações pode ou não prestar e em que moldes o pode 

fazer; mas também relativamente a cidadãos externos à sua entidade, como é o caso, 

por exemplo, de cumprir os procedimentos legais nesta matéria em sede de 

procedimentos concursais; 

Nesta matéria, a candidata tem 63 horas, o que corresponde a 9 valores. 

6.5. 2 cursos na área de Igualdade de Género (cfr. fls. 30 e 31); área em que é 

designado, nos estabelecimentos de saúde EPE, via de regra, o diretor do serviço de 

recursos humanos, quer para integrar os grupos de trabalho para elaboração dos 

documentos obrigatórios nesta matéria, quer para responder às entidades 

competentes nesta área, quando para tal é solicitado; 

Nesta matéria, a candidata tem 75 horas, o que corresponde a 10,714 valores. 

6.6. Neste sentido, terá de ser corrigida a pontuação obtida neste item e, em vez de 

12 valores, a mesma terá de ser 20 valores, uma vez que o valor total excede esta 

pontuação máxima (31,428). 

  

7. Face ao explanado ao longo do teor dos pontos 4., 5. e 6., a aqui candidata terá de 

obter 20 valores como classificação final no parâmetro “Formação Profissional”, 

resultante de 3 valores no item “cargo para dirigentes”, 9 valores no item “Pós-

Graduação ou Especialização” e 20 valores no item “Formação contínua na área”. 

  

8. Neste sentido, face ao tecido nos pontos 4.1., 5.3., 6.6. e 7. a aqui Candidata terá 

de ter como classificação final, em sede do método de seleção “Avaliação 

Curricular”, a classificação de 11,5 valores. 

  

9. No concernente à Entrevista Profissional de Seleção, a ter lugar no próximo 

dia 25 de outubro de 2021, a aqui candidata vem requerer que a sua 

Entrevista seja a primeira da tarde, tendo início às 14h30m; desde que, 

obviamente, os outros candidatos residam no distrito de Bragança ou se desloquem de 

distritos mais perto de Bragança do que a aqui candidata. 

  

  

10. Face a tudo o supra exposto, Requer: 

  

10.1. Que seja deferido o requerido nos pontos: 4.1.,  5.3.,  6.6.,  7.  e 8; o que se 

traduz em seja atribuída à aqui candidata a classificação de 20 valores no parâmetro 

“Formação Profissional” e, consequentemente, a classificação final, em sede 

do método de seleção  “Avaliação Curricular”, de 11,5 valores. 

  

10.2. Que a sua Entrevista tenha lugar no dia 25 de outubro do corrente, 

com início às 14h30m (de acordo com o exposto no ponto 9.). 

  
  



P.E.D. 
  
Desde já, grata pela atenção. 
Melhores Cumprimentos, 
Marta Reis Imaginário 
 


