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Decorrente das dúvidas reportadas pelos profissionais de saúde, apresenta-se um guião de 

questões frequentes para consulta. 

 

1. Recrutamento  

 

1.1.  Quais os honorários associados à prestação do serviço remoto? 

Pela execução dos atos profissionais será pago o valor de 7€ (sete euros) por cada hora de serviço 

efetivamente prestado, ou seja, por cada hora em que esteja efetivamente disponível para 

atendimento, independentemente de receber ou não receber chamadas de utentes. 

Ao valor mencionado acresce o pagamento relativo às horas de qualidade realizadas em período 

noturno, feriados e fins-de-semana, de acordo com a seguinte tabela: 

 

 Semana Fim de semana / Feriado 

Período 07h - 22h  22h - 07h 07h - 22h  22h - 07h 

Multiplicador * 1 1,25 1,25 1,75 

 

* Esta percentagem acresce ao valor base 

 

1.2.  Qual a oferta associada à prestação do serviço presencial? 

• Flexibilidade horária 

• Possibilidade de trabalho remoto 

• Honorários acrescidos de horas de qualidade, incentivos e bónus 

• Evolução da experiência profissional e dos honorários em função dos resultados 

• Politica de honorários a apresentar em Fórum próprio (Entrevista) 
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1.3.  Após o registo e submissão da candidatura qual o próximo passo?  

Após a submissão da sua candidatura irá receber uma notificação por email dando conta do 

respetivo estado. Após a sua candidatura se encontrar no estado “formação”, terá que fazer a 

formação e após ser considerado “apto” e transitar para o estado “contratado” serão 

disponibilizadas as credencias de acesso à plataforma de atendimento. 

 

1.4.  Se tiver dúvidas sobre documentação ou erros na candidatura com 

quem posso esclarecer?  

Dúvidas sobre processo de recrutamento e contratação inicial deve ser enviadas para a equipa de 

recrutamento através do email: recrutamento@sns24.gov.pt 

 

1.5.  Quais os documentos que terei de assinar? 

Para realizar o atendimento na linha SNS 24, terá de assinar e colocar na plataforma do 

recrutamento o contrato da prestação de serviço e a declaração de confidencialidade e proteção 

de dados pessoais. Estes dois documentos serão facultados após conclusão do processo formativo. 

 

1.6.  Posso realizar atendimento sem ter contrato assinado? 

Não. Antes de iniciar atendimento deverá terminar o processo formativo e ter o seu contrato com 

estado “contratado”. 

 

1.7.  Se tiver dúvidas sobre dados de candidatura, contrato ou rescisão, 

depois do processo de contratação concluído para onde as devo 

comunicar?  

Dúvidas após contratação concluída com sucesso, sobre seguros, rescisões, dados/atualização de 

contrato devem ser encaminhadas para o email: recrutamento@sns24.gov.pt 

 

1.8.  É obrigatório ter um seguro de acidentes de trabalho? 

Sim, o seguro de Acidentes de Trabalho - Trabalhador Independente é obrigatório, conforme a 

Cláusula 4ª do seu contrato de prestação de serviços. 

mailto:recrutamento@sns24.gov.pt
mailto:recrutamento@sns24.gov.pt
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2. Formação 

 

2.1. Quais os cursos que tenho de fazer para ficar apto? 

A formação é composta por 2 cursos. O primeiro é referente ao Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados, o segundo sobre a plataforma de atendimento. 

Após as formações, deverá realizar 2 testes de aquisição de conhecimento e concluir os mesmos 

com aprovação. 

 

2.2.  Após concluir a formação o que devo fazer? 

Após término do processo formativo, e estar considerado “apto”, ficará disponível no portal do 

recrutamento a minuta do contrato de prestação de serviços e do acordo de confidencialidade para 

assinatura. 

As credenciais de acesso e o link a ser usado na plataforma de atendimento, serão disponibilizados 

após a sua candidatura passar ao estado “contratado”. 

A partir dessa data poderá iniciar o atendimento* 

*Nota: apenas aplicável a prestadores remotos: 

Pedimos que entre na sua conta do Portal de Recrutamento do SNS24 (o user e password são os 

mesmos do registo) e que agende a sua disponibilidade, de acordo com as escalas disponíveis. 


