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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.  Como faço para efetuar a minha candidatura? 

Poderá submeter a sua candidatura através do seguinte link do portal de recrutamento:  

1. Aceder a www.sns24.gov.pt 
 

 

2. No final da página selecionar em:  > Recrutamento 

 

  

3. Dentro da página de recrutamento deverá candidatar-se para trabalhar de forma remota. 
  

 

  

4. De seguida deverá preencher o formulário com a informação solicitada e enviar a 
candidatura. 

 



 

5 

WEB APP – Questões Frequentes 

1.2.  Depois de submeter a 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 ‘contratado’, terá que 

fazer formação e após esta terminar com sucesso, serão disponibilizadas as credencias de 

acesso à WEB APP. Poderá neste momento iniciar o atendimento mediante a sua 

disponibilidade. 

 

1.3.  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 

 

1.4. 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 a submissão da 

candidatura online e respetiva análise dos dados. 

 

1.5.  Posso realizar atendimento sem ter contrato assinado? 

Não. Antes de iniciar atendimento deverá proceder à realização das 2 formações e ter o 

seu contrato com estado ‘contratado’. 

 

1.6. 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: 

atendimento.remoto@sns24.gov.pt  
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2. Formação 

 

2.1. Como posso aceder à formação? 

Após conclusão do seu processo de contratação, receberá na sua conta de email uma 

mensagem de boas vindas ao SNS 24 e ao projeto WEB APP, no qual a sua ajuda irá apoiar a 

população portuguesa nesta altura de pandemia. Nesse mesmo email, serão facultados o link 

de acesso à plataforma de formação e as suas credenciais de acesso, assim como o manual de 

utilização da plataforma E-Form. Antes de iniciar a formação deverá ler o guião que lhe é 

facultado no mail. 

Em caso de dificuldade em entrar na plataforma deverá responder ao email inicial e 

aguardar resposta. 

 

2.2. 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 WEB APP e respetivo algoritmo de atendimento. 

Se os testes tiverem concluídos com aprovação o processo de formação está concluído. 

 

2.3.  Após concluir a formação o que devo fazer? 

Após termino da formação e teste de conhecimento com sucesso, ser-lhe-á 

endereçado novo email (poderá demorar alguns dias entre o termino da formação e a 

receção do mesmo) com as credenciais de acesso e o link a ser usado, na plataforma de 

atendimento.  

A partir dessa data poderá começar a colaborar connosco 

Pedimos, nesta altura, 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 mensal, de 

acordo com as escalas disponíveis. 
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3. Contratação 

 

3.1. Quais os honorários associados à prestação do serviço? 

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. 

A 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: 

 

 

 

3.2.  Como são contabilizadas as horas realizadas? 

A WEP APP regista todos os minutos que efetuou atendimento, inclusive o período em que 

se encontra disponível (no estado ‘pronto’) e que não recebeu chamadas.  

Na plataforma de recrutamento poderá ver os seus tempos “Ready” discriminados ao dia 

na sheet “Relatório”.   

  

 
 

Semana Fim-de-Semana/ Feriado 

Período 07 - 22 H 22 - 07 H 07 - 22 H 22 - 07 H 

Índice 1,00 1,25 1,25 1,75 
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4. Honorários 

 

4.1. Como são contabilizadas as horas para pagamento?  

O pagamento é efetuado de acordo com as “horas ready” trabalhadas. 

 

4.2. Como é que sei qual o valor que vou receber referente ao mês 

trabalhado?  

Os prestadores com Horas Ready vão rececionar dois e-mails oriundos do endereço 

sns24.honorários@telecom.pt 

- um a indicar a data até quando poderá enviar o seu recibo/fatura para processamento; 

- outro e-mail com o valor bruto do seu honorário e o nº da Documento de Compra (NE). 

 

4.3. Em que data recebemos esses e-mails?  

A data é determinada de acordo com o calendário do mês e é a área dos Honorários que 

a determina. 

Normalmente no final da 1ª semana ou inicio da 2ª semana de cada mês 

Não existe um dia fixo para o envio dos e-mails. 

 

4.4. Em que dia é efetuada a transferência dos Honorários?  

A data da transferência dos Honorários está sempre mencionada no texto do 1º e-mail 

enviado, onde consta a data limite de envio as faturas/recibo. 

 

4.5. Se tiver dúvidas sobre Honorários com quem posso esclarecer?  

Todos os esclarecimentos no âmbito de: 

- valorização das horas trabalhadas; 

- apuramento de horas trabalhadas;  

- esclarecimento sobre preenchimento dos recibos verdes 

Devem ser endereçados para o email sns24.honorários@telecom.pt  
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4.6. Tenho que emitir uma fatura-recibo ou posso emitir um Ato 

Único?  

Tal como o nome indica, Ato Isolado ou Ato Único, é para passar apenas um recibo 

durante o ano civil. 

Os Prestadores que estejam registados na AT como individuais têm que emitir uma fatura-

recibo. 

Todos os prestadores que tenha a atividade aberta como empresa, poderão emitir uma 

fatura em nome da empresa. 

 

4.7. Tenho duvidas relativamente ao IRS e/ou IVA que devo aplicar no 

Recibo/Fatura?  

Questões no âmbito da fiscalidade deverá consultar a AT (Autoridade Tributária) ou 

um contabilista certificado.  
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5. Gestão de escalas 

 

5.1. Como posso proceder à marcação de turnos?  

A marcação de turnos deverá ser efetuada no portal de recrutamento ou através do link 

https://candidaturas.sns24recrutamento.pt:44343/ . 

As escalas são disponibilizadas ás 12h para os 7 dias seguintes. Poderá ver as regras de 

marcação em vigor, na página de marcação.  

 

 

5.2.  Como marco um turno? 

Verificar se o turno está disponível para marcação no dia pretendido; 

Arrastar o turno (lista à esquerda do ecrã) para o dia escolhido; 

Carregar na tecla gravar e aguardar a sua confirmação. 

Para receber um email com a sua marcação, deverá carregar na tecla inferior com esta 

referência.  

 

5.3. Posso efetuar atendimento fora dos turnos marcados? 

Não. O atendimento deverá ser realizado nos turnos previamente marcados no portal de 

recrutamento. 
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6. WEB APP 

 

6.1.  Como posso aceder à WEB APP? 

O acesso à WEB APP é efetuado através do link: 

https://info.bpo-serv.pt/uagentweb8mobile/ 

Após aceder, deverá inserir as suas credências de acesso (mail e password igual ao portal 

do recrutamento) e confirmar a sua extensão que é apresentada no ecrã do seu equipamento. 

Poderá ver as regras de acesso à plataforma de atendimento, em vigor, na página onde 

fará a marcação – “Para realizar atendimento”.  

Deverá estar numa zona com boa cobertura de rede, a utilizar um dispositivo móvel com 

sistema operativo Android (7 ou superior) ou um PC com sistema operativo Windows. Deverá 

utilizar o browser Chrome. Será necessário habilitar o microfone. 
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7. Suporte técnico 
 

7.1.  Estou com dificuldade em aceder à WEB APP. 

Confirme se tem boa cobertura de rede, se está a utilizar um dispositivo móvel com 

sistema operativo Android (7 ou superior) ou um PC com sistema operativo Windows. Deverá 

utilizar o browser Chrome. Será necessário habilitar o microfone. À semelhança da versão 

mobile, deverá garantir o máximo de estabilidade na sua ligação à internet, idealmente deverá 

optar por ter o PC ligado por cabo de rede, caso esteja ligado por WIFI, deverá ter uma rede 

de qualidade sem partilha excessiva de ligação (lugares públicos). 

Se a dificuldade persistir contacte os nossos serviços técnicos através do número 800 

210 125, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

7.2.  Não consigo efetuar login WEB APP. 

Verifique se está a colocar o nome do utilizador e a senha corretamente. 

Se a dificuldade persistir contacte os nossos serviços técnicos através do número 800 

210 125, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

7.3.  Estou com dificuldade em evoluir no formulário. 

Deverá limpar a cache do seu browser e reiniciar a sessão. 

Se necessitar de ajuda ou se a dificuldade persistir contacte os nossos serviços técnicos 

através do número 800 210 125, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

7.4.  Tenho dispositivo móvel IOS, posso realizar atendimento? 

A WEB APP encontra-se desenvolvida para utilização em PC e Tablet, assim como em 

telemóvel (Android 7 ou superior), gerando uma experiência integrada e que pode adaptar 

consoante as suas necessidades. 

 

7.5.  Qual o contacto e horários do suporte técnico? 

Os nossos serviços técnicos estão disponíveis através do número 800 210 125 (chamada 

gratuita), 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
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8. Suporte clínico 

 

8.1.  Qual o contacto e horários do suporte clínico? 

Se tem dúvidas sobre o atendimento, algoritmos e indicações a ser dadas ao utente no 

momento da chamada, deve contatar para 302 089 500, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

8.2.  O script bloqueou e não consegui terminar o mesmo. O que devo 

fazer? 

Deve contatar para 302 089 500, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que a equipa 

de supervisão verifique o encontro e decida a atitude mais correta para responder da melhor 

forma ao utente.  

 

 


