DESCONGELAMENTOS / TRANSIÇÃO DE CARREIRA
Circular Informativa
outubro de 2020

- Agosto de 2019, publicação do Decreto Legislativo Regional nº 7/2019/M, (DLR)
que estabeleceu as regras e os procedimentos a adotar pelo SESARAM, para proceder ao descongelamento das carreiras de enfermagem.
- Setembro de 2019, ata de entendimento assinada entre SERAM e SRS, onde se esSERAM
Sindicato dos

tabelecem as condições para corrigir as injustiças entre profissionais resultantes do
processo de descongelamento.
- Janeiro de 2020, primeira reunião para iniciar o processo negocial sobre uma pro-

Enfermeiros

posta de alteração ao DLR nº 7/2019/M. Ficou o SESARAM, de apresentar uma pro-

da R. A. M

posta de trabalho na 1ª quinzena de março, reunião entretanto adiada devido ao surto
pandémico da COVID 19.
- Julho de 2020, é retomado o processo com uma revisão e análise das matérias a
negociar, SESARAM, não apresenta qualquer documento de trabalho.

Pela correta
contagem dos pontos para todos os
enfermeiros.

- Setembro de 2020, em reunião com o SESARAM, SERAM exige proposta de trabalho para negociar as matérias constantes na ata de entendimento.
DESCONGELAMENTOS - MATÉRIAS CONSENSUALIZADAS:
Está aceite contabilizar pontos desde janeiro de 2004 nomeadamente:

- As progressão ocorridas entre 2004 e 2005 por não aplicabilidade do SIADAP, as
alterações remuneratórias derivadas do desempenho de funções de enfermeiro for-

mador e as situações advenientes da aquisição de graus académicos;
- Será analisada a possibilidade de excecionar do reinicio da contagem de pontos a
Pontos são anos de

mudança remuneratória sem tomada de posse, designadamente na categoria de espe-

serviço e percurso

cialista nos termos do Decreto Lei nº 437/91 de 8 de novembro;

profissional.

- Serão atualizados os postos de trabalho dos Enfermeiros Especialistas do SESARAM, com efeitos a 31 de maio de 2019, de forma a que possam transitar e integrar
a categoria de Enfermeiro Especialista da nova carreira de enfermagem;
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TRANSIÇÕES, NOVA CARREIRA DE ENFERMAGEM:

- Os pontos obtidos durante o período de congelamento, que não foram utilizados

relevam para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório no âmbito
da nova carreira de enfermagem.
- Os enfermeiros especialistas em funções de chefia não podem ser prejudicados em
termos de desenvolvimento profissional na transição para a nova carreira de enfermagem.
Próxima Reunião - 30 de outubro, nesta reunião tem de haver proposta de
trabalho para negociar.
SERAM continuará a exigir soluções justas para todos os enfermeiros.
Sindicato dos Enfermeiros da RAM, há 61 anos com os Enfermeiros
A Direção

