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INEM VAI CONTRATAR 25 NOVOS ENFERMEIROS 
 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) abriu um procedimento concursal 

com vista à contratação de 25 enfermeiros, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. Estes 25 novos profissionais vão ingressar 

na carreira especial de enfermagem do INEM.  

Após contratação, o Instituto passa a contar 198 Enfermeiros no seu mapa de pessoal. 

 

 

Os 25 novos enfermeiros que o INEM pretende contratar vão constituir um reforço 

fundamental na prestação de cuidados de saúde a doentes urgentes e emergentes na área 

de atuação dos meios de Suporte Imediato de Vida (SIV) das Delegações Regionais Norte e 

Sul do INEM, em que serão integrados. 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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As Ambulâncias SIV têm por missão garantir cuidados de saúde diferenciados, tais como 

manobras de reanimação, até à chegada de uma equipa com capacidade de prestação 

de Suporte Avançado de Vida. Estão equipadas com uma carga semelhante às Ambulância 

de Emergência Médica, acrescidas de um monitor-desfibrilhador e diversos fármacos.  O 

equipamento das SIV permite ainda a transmissão de eletrocardiograma e sinais vitais. 

A tripulação destas Ambulâncias do INEM é composta por um Enfermeiro e um Técnico de 

Emergência Pré-hospitalar. 

Dez dos novos Enfermeiros a contratar vão desempenhar funções na área geográfica 

abrangida pela Delegação Regional do Norte do INEM. Os restantes 15 vão ficar afetos à 

área geográfica da Delegação Regional do Sul (Lisboa, Alentejo e Algarve). 

Os candidatos devem, entre outras condições, ser detentores de vínculo de emprego público 

por tempo indeterminado, título profissional de enfermeiro e cédula profissional atualizada 

emitida pela Ordem dos Enfermeiros. 

Todos os procedimentos do concurso estão publicados no site do INEM. 

O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde responsável por 

coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de 

Emergência Médica, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta 

prestação de cuidados de saúde. Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto 

dispõe de múltiplos meios para responder a situações de emergência médica. 

   

Lisboa, 10 de julho de 2019 

Para mais informações, contactar: 

Gabinete de Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 

Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, PORTUGAL 

TEL (+351) 213 508 108 |   MÓVEL (+351) 924 492 853 

www.inem.pt 
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