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Vírus obriga unidades
a contratar enfermeiros

PORMENORES
Bombeiros de Crestuma
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Está normalizado o serviço nos
Bombeiros de Crestuma, Gaia,
depois de 15 elementos terem
ficado de quarentena devido à
infeção por Covid-19 da filha de
um dos bombeiros. Não há casos positivos na corporação.

IPO de Lisboa e Açores
.•

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa criou uma bolsa
de recrutamento de enfermeiros para "o preenchimento das
necessidades". Também o Hospital da Horta, na ilha do Faial,
nos Açores, está a recrutar um
enfermeiro. A remuneração,
nos dois casos, é de 1201 euros.

Doação de material
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Os profissionais de saúde, em
particular os enfermeiros, têm
apelado, nas redes sociais, à
doação de material individual de
proteção como máscaras, viseiras e fatos.

Enfermeiros voluntariaram-se para reforçar diversos serviços em resposta à pandemia da Covid-19

El Os centros de saúde da região
do Algarve estão a contratar 50
enfermeiros para fazer face à
pandemia do novo coronavírus.
No agrupamento Central, que
abrange os concelhos de Albu
feira, Paro, Loulé, Olhão e São
Brás de Alportel, há vagas para
32 profissionais. No agrupamento do Barlavento, 13 vagas,
no agrupamento do Sotavento,
três vagas, e nos Serviços Cen •
trais da ARS Algarve, duas vagas. De acordo com o doeu •
mento cia Administração Regional cia Saúde cio Algarve, a
que o CM teve acesso, é ofereci-

da uma "remuneração de
1205,08 euros" e um contrato
válido por quatro meses.
Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a
região do Algarve é a mais ca -

ALGARVE É A REGIÃO
COM MAIOR CARÊNCIA
DE ENFERMEIROS
renciada em enfermeiros, justi ficando, assim, a procura extraordinária.
"Todas as zonas do País têm
falta de profissionais de saúde e
a verdade é que vão ter ainda

mais. No entanto, ainda antes
da pandemia, o Algarve já tinha
o menor número de enfermei •
ros por cada 100 habitantes",
explicou ao CM fonte do SEP.
Mas as ofertas de emprego não
se ficam por aqui: há propostas
de emprego noutras unidades
de saúde, como o Hospital de
Braga, o Santa Maria e Pulido
Valente, em Lisboa, e para o
Garcia de Orta, em Almada.
A duração dos contratos é uma
das questões levantadas pelo
SEP para a falta de candidatos.
"Estão a pedir aos enfermeiros
que trabalhem durante quatro

meses, em situação precária,
para depois irem para casa",
critica a mesma fonte.
Entretanto, a bastonária da
Ordem dos Enfermeiros, Ana
Rita Cavaco, revelou que 1500

CONTRATOS DE QUATRO
MESES NÃO CONVENCEM
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
enfermeiros volun tarjaram -se
para reforçar diversos serviços:
800 para a linha SNS 24, 400
para unidades de Cuidados ln
tensivos e 300 para unidades de
hemodiálise. 0 M.L.

Página 75

