
Administração Regional de Saúde do Norte, IP

Atribuições/Competências/Actividades Cargo/carreira/categoria
Total Postos de 

Trabalho

- Presidente Conselho Diretivo 1

- Vice-Presidente Conselho Diretivo 1

- Vogais Conselho Diretivo 2

- Director de Departamento 5

- Coordenadores de Unidade 6

Fiscal Único 1

- Directores Executivos 21

Promoção  da  saúde  e  prevenção  da  doença,  planeamento em saúde  e  
coordenação  de  programas/projectos  de  saúde pública, vigilância epidemiológica e 
epidemiologia de campo e   actividades   específicas   de   autoridade   sanitária   e   de 
investigação

Médicos

Prestação   de   cuidados   de   saúde   primários;   definição   e acompanhamento  de 
indicadores  assistenciais no  âmbito da contratualização de serviço

Médicos

Realização  de  actos  médicos  não  especializados  e  da  área hospitalar Médicos

Meios terapêuticos de apoio Técnico Superior de Saúde 178

Prestação de cuidados e gestão e integração de equipas de investigação em saúde Enfermagem

Prestação de cuidados e gestão e integração de equipas de investigação em saúde - 
competências próprias inerentes à sua área de especialização

Enfermagem

Prestação de cuidados e gestão e integração de equipas de investigação em saúde - 
competências na generalidade de funções de planeamento, organização, direção e 
avaliação dos cuidados de enfermagem

Enfermagem

Meios terapêuticos de apoio Técnico Diagnóstico e Terapêutica 311

Funções  de  concepção  e  execução  nas  áreas  da  Gestão Financeira,  Organização,  
Planeamento,  Análise  Estatística, Matemática,  Gestão  de  Recursos  Humanos,  
Apoio  Jurídico, Instalações   e   Equipamentos,   Psicologia,   Serviço   Social, 
Marketing e Comunicação

Técnico Superior 604

Pessoal Docente 1

Funções    de    concepção    nos    domínios    da    gestão    e arquitectura   de   
sistemas   de   informação,   infra-estruturas tecnológicas,     engenharia     de     
software,     programação informática,   análise   e   desenvolvimento   de   sistemas   de 
informação da saúde/ saúde pública

Especialista de Informática

Funções   de   execução   nos   domínios   das   infra-estruturas tecnológicas,  
engenharia  de  software,  desenvolvimento  de sistemas  de  informação  da  saúde/  
saúde  pública  e  apoio  a utilizadores

Técnico de Informática

Chefia  técnica  e  admnistrativa  de  Centros  de  Saúde  e  nas áreas      de      
aprovisionamento,      pessoal,      vencimentos, contabilidade

Coordenador técnico

Atendimento  ao  público  e  funções  de  natureza  executiva, designadamente,   nas  
áreas  de  apoio  logistico,  expediente, arquivo, aprovisionamento, armazém e 
distribuição de stocks, pessoal  e  vencimentos,  contabilidade  orçamental,  geral  e 
analitica,   conferência   de   facturas   de   farmácias,  MCDT's, convenções    
internacionais    e    reembolsos     a    utentes, secretariado,    arrecadação    de    
receitas,    pagamentos    e escrituração,   licenciamentos   e   apoio   às   comissões   
de verificação   técnica,   apoio   na   área   da   documentação   e divulgação de 
informação

Assistente técnico

Funções  na  área  de  tesouraria  ou  cobrança  que  envolvem responsabilidade  
inerente  ao  manuseamento  ou  guarda  de valores, numerário, títulos ou documentos

Assistente técnico

Condução e conservação de viaturas; recepção e encaminhamento de chamadas 
telefónicas; funções de vigilância, manutenção, apoio e distribuição de expediente; 
funções de auxiliar de acção médica, alimentação e tratamento de roupa; manutenção e 
reparação de instalações e equipamentos dos centros de saúde

Assistente operacional 1209

Apoio religioso aos utentes dos centros de saúde com internamento Capelão 1

10997Total

Mapa de Pessoal 2021

3074

3142

32

2408


