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Portaria n.º 224-B/2015, de 29 de julho 

Aprova o Regulamento do Internato Médico 

(com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 103/2016, de 22 de abril) 

 

Artigo 80.º 

Regras especiais aplicáveis ao processo de colocação enquanto vigorar o ano comum 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, enquanto vigorar o ano comum, o processo de colocação numa área 

profissional de especialização segue o regime previsto no presente Regulamento, aplicável, com as necessárias 

adaptações, em tudo quanto não seja incompatível com a sua especificidade, salvaguardado o disposto no número 

seguinte. 

2 - O processo de colocação numa área profissional de especialização pressupõe a conclusão do ano comum, com 

aproveitamento, e depende da ordenação final dos candidatos, bem como das capacidades formativas 

disponibilizadas e está sujeito às seguintes regras especiais: 

a) A lista de ordenação dos candidatos, bem como o calendário para o exercício do direito de escolha na 

colocação, são publicitados na página eletrónica da ACSS, I. P., até ao último dia do mês de maio do ano civil 

seguinte ao da abertura do procedimento concursal; 

b) O período de escolha de especialidade ocorre durante o mês de junho do ano civil seguinte ao da abertura do 

procedimento concursal; 

c) Os médicos internos que se tenham candidatado para mudança de área de especialização, bem como os 

médicos especialistas que estejam a candidatar-se a uma segunda área de especialização, iniciam a formação 

específica no primeiro dia do mês de julho do ano civil seguinte ao da abertura do procedimento concursal; 

d) Os médicos que, na data da escolha, tenham já concluído, com aproveitamento, o ano comum ou seu 

equivalente, iniciam a formação específica no primeiro dia do mês de julho do ano civil seguinte ao da 

abertura do procedimento concursal a que se candidataram; 

e) Os médicos internos que, na data da escolha, se encontrem ainda a frequentar o ano comum iniciam a 

formação específica no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano civil seguinte ao da escolha da colocação; 

f) Terminada a fase das opções, a lista de colocação final, organizada por estabelecimento, é homologada por 

deliberação do conselho diretivo da ACSS, I. P., sendo publicada na respetiva página eletrónica, podendo os 

candidatos, no prazo de cinco dias úteis, dela reclamar. 
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