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COMUNICADO
Muitos médicos, opositores a concurso, têm visto a sua candidatura excluída por
não apresentarem toda a documentação necessária, nomeadamente por falta de entrega
de comprovativo da Inscrição na Ordem dos Médicos e no correspondente Colégio da
Especialidade.
Esta não entrega de documentação têm ocorrido por duas razões:
- A plataforma informática obrigatória para apresentação da candidatura não
dispõe de campo próprio para a junção dos documentos supra.
- Os médicos procedem somente à junção do cartão da Ordem dos Médicos.
Quanto à primeira razão:
- A mesma é esclarecida no aviso de abertura do concurso e no manual
disponibilizado na página eletrónica da ACSS, I. P, sendo que a este ponto refere:
NOTA 1: Não havendo um campo próprio destinado ao carregamento dos dois
comprovativos referidos na alínea b), em particular, os mesmos podem ser
carregados num qualquer campo destinado ao carregamento de documentos.
Quanto à segunda razão:
- A junção do Cartão da Ordem dos Médicos não substitui o documento autónomo
comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos e da inscrição no colégio da
especialidade, uma vez que a validade do cartão é alargada, não fazendo prova que na
data em que é apresentado, o médico ainda está inscrito, ou pelo contrário tem a sua
inscrição suspensa ou cancelada por motivos pessoais ou disciplinares.
O Cartão da Ordem apenas atesta que o médico na data constante do cartão se
inscreveu na Ordem dos Médicos.
O documento autónomo comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos e da
inscrição no Colégio da Especialidade atesta que na data em que é emitido (e durante 3
meses, prazo de validade do documento) o médico está efetivamente inscrito e no gozo de
todos os seus direitos estatutários.
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O SMN irá alertar a ACSS sobre a presente matéria, solicitando um esclarecimento
legal, tendo em consideração o enorme número de médicos que tem sido excluídos por
esta questão.

A Direcção do SMN

Porto, 29/07/2021
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