
 
 

 
VI GOVERNO CONSTITUCIONAL 

           MINISTÉRIO DA SAÚDE 
HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV) 

 

Termos de Referência (TdR) 

 

1. Identificação da Posição 

 

Titulo Assessor Jurídico 

Numero de vagas 1(uma) 

Unidade orgânica Gabinete do Diretor Executivo e de Apoio 

Jurídico e Contencioso 

Contraparte Diretor Executivo Hospital Nacional Guido 

Valadares  

Local de trabalho Hospital Nacional Guido Valadares, Díli, Timor 

Leste 

Inicio do  Contrato 11 Fevereiro 2017 

Termino do Contrato 31 de Dezembro 2017  

Período Probatório 2(dois) meses  

Categoria do Contratado C3 

Grau de Complexidade das 

Tarefas 

Assessoria em Concepção e Implementação 

Técnica Especializada  

 

 

2. Antecedentes 

Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) é o principal hospital público de nível 

terciário em Timor-Leste. Está localizado na capital, Dili. Foi criado e operado pelo 

Governo indonésio desde 1982. Em 1999, quando Timor-Leste se separou da 

Indonésia, este hospital foi assumido pela Comissão Internacional da Cruz Vermelha 



(CICV), que geriu a instalação de 1999 a 2003, incluindo um Ano de transição. O CICV 

entregou oficialmente o hospital ao Governo de Timor-Leste (Ministério da Saúde) em 

2004. 

 

HNGV tornou-se uma agência autônoma em janeiro de 2016, com sua tutela a Ministra 

da Saúde. Tem 581 funcionários que opera 340 camas em 14 salas e unidades. 

É administrado pelo Diretor Executivo, que supervisiona 4 direções, (Administração / 

Finanças / Recursos Humanos e de Apoio logístico; Serviços Clínicos; Serviços de 

Enfermagem e Parteira; e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutica), que por sua 

vez supervisiona vários departamentos em finanças, administração, recursos humanos, 

diagnósticos, terapêutica E áreas clínicas. As unidades têm um chefe ou gerente que 

supervisiona o funcionamento dessas entidades. 

 

O Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimentodo Sector da Saúde 2011-2030,  

definiu, como prioridades, de entre outros, a melhoria das prestações em saúde, a 

regulamentação do sector,  e o desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde, 

incluindo Hospital Nacional.  

Para consecução desses objetivos o Ministério da Saúde necessita de se dotar de 

técnicos especialistas com experiencia e conhecimentos sólidos na área jurídica,  

capazes de não só assegurar o desenvolvimento da legislaçãonecessária para o bom 

desempenho do sectorda saúde, como também transmitir conhecimentos aos 

funcionário nesta área que a Administração Publica ainda carece. 

 

Assim, o Diretor do Hospital procura recrutar um profissional na área jurídica, 

preferencialmente com experiencia internacional, e solidos conhecimentos técnicos 

especializados para garantir assessoria jurídica aos direigentes do Hospital, através do 

Gabinete Apoio Jurídico e Contencioso. 

 

3. Objetivo  

O objetivo principal deste recrutamento é garantir o desenvolvimento da legislação do 

Estatuto Hospitalar, os regulamentos internos  do Hospital e de Dapartmentos, padrões 



operacionais dos procedimentos,  regulamentação dos decretors-lei, bem como 

assessoria jurídica aos serviços do do Hospital  e os dirigentes, assegurando a 

legalidade das suas decisões. 

 

Ambito do Trabalho 

3.1. Responsabilidades Gerais 

 

a) Desenvolver padrões para o Hospital, segundo os decretos-lei, regulamentos 

orgânicos,  procedimentos operacionais (POP) e regulamentares para os 

serviços e profissionais da Saúde; 

b) Garantir apoio jurídico aos serviços hospitalares nas direções.  

c) Acompanhar os processos de tomada de decisão ao mais alto nível no 

Hospital e garantir a legalidade das mesmas; 

d) Apoiar no desenvolvimento de instrumento de parceria e cooperação para 

saúde. 

e) Prestar assessoria na resolução de conflitos com os parceiros (companhias) 

e  laborais; 

f) Prestar assessoria nos procedimentos gerais de administração e gestão 

publica. 

 

 

    4.2 Responsabilidades Especificas  

        

 

a) Elaborar e submeter à aprovação o seu plano de atividades para o período 

do contrato, de acordo com o programa e prioridades do Hospital e do 

Ministério;  

b) Prestar apoio ao Diretor Executivo do Hospital  no desenvolvimento do plano 

de atividades anuais; 

c) Identificar as necessidades e  desenvolver  propostas de diplomas legais 



necessários àimplementação e execução das politicas de saúde propiciando 

um bom desempenho do sector. 

d) Apoiar ao Diretor de Administração / Finanças / Recursos Humanos e de 

Apoio logístico nos procesos de recrutamento, no desenvolvimento do 

mapamento pessoal, ‘asset management’,  identificação das necessidades 

de realização de ações de formação edisseminação da  legislação de saúde 

e da Função Publica 

e) Desenvolver propostas de instrumentos de estabelecimento de  cooperação 

e entendimento com os parceiros; 

f) Apoiar ao Gabinete de Apoio Jurídico e Direções no desenvolvimento de 

regulamentação dos decretoes-Lei relevantes os serviços hospitalares.  

g) Apoiar ao Diretor Gabinete de Apoio Jurídico e Direções no desenvolvimento 

de regulamentos sobre os Procedimentos Operacionais Pradronizados SOP); 

h) Elaborar pareceres jurídicos sobre matérias relacionados com a 

administração egestãode serviços e contratos públicos; 

i) Elaborar relatórios periódicos de desempenho e atividades de acordo como 

plano anual; 

j) Realizar outras atividades relacionadas, sempre que solicitado. 

 

 

4. Resultados esperados 

 

Relatórioperiódico Relatórioperiódicodeve ser 

submetido mensalmente ou de 

acordo com o 

calendário(Trimestral, Semestral 

no Anual) conforme 

superiormente definido.  

Plano detalhado de atividades 

 

Preparado no período de 1(um) 

mês contados da data da 

assinatura do contrato. 



Propostasde diplomas legais e regulamentos Desenvolvidas de acordo com as 

prioridades do Hospital e do  

ministério, o programa e a 

calendarização do Gabinete de 

Apoio Jurídico e Contencioso. 

Ações de disseminação e capacitação Pelo menos 4(quatro)ações 

desenvolvidas e ministradas 

durante o período do contrato 

Pareceres emitidos  Conforme solicitado 

Relatório final sobre o desempenho Apresentado 10(dez) dias antes  

do termino do contrato 

 

Todos os trabalhos/documentos acima referidos, devem ser submetidos ao Gabinete 

de Diretor Executivo nos prazos estabelecidos e conforme o programa de atividades do 

Assessor aprovado.  

O Plano detalhado de atividades do Assessor, para o período do contrato, deve ser 

submetido à aprovação no prazo máximo de 30 dias, contados da data do inicio das 

atividades . 

 

5. Coordenação 

As atividades profissionais diárias do Assessor são coordenadas diretamente pelo 

Diretor Executivo, a quem compete aprovar os relatórios mensais de desempenho e 

assiduidade, bem como gerir as licenças e o processamento dos salários. 

 

6. Avaliaçãodo desempenho. 

 

A avaliaçãodo desempenho será efetuada, periodicamente, pelo Diretor Executivo e o 

resultado comunicado ao Assessor. Durante o período probatório, referido no ponto 

1(um) o Diretor Executivo do Hospital, avaliará  o desempenho do Assessor, podendo 

em caso de desempenho insatisfatório rescindir unilateralmente o Contrato, sem direito 

á indemnização.  



7. Requisitos  

 

Requisitos  

Gerais 

1. Profissional na área de direito. 

2. Domínio das Línguas Oficiais; Tétum e Português.  

3. Conhecimentos da línguas Inglesa é apreciada. 

4. Boas condições  de saúde física e mental; 

 

Habilitações 

Académicas 

 

Licenciatura em Direito,  de preferência Pós Graduação numas 

das áreas de Direito 

 

Requisitos 

Específicos 

1. Experiencia profissional na área de direito, mínima de 10 

anos;  

2. Bons conhecimentos do sistema legal timorense; 

3. Domínio da legislação timorense para o sector da Saúde; 

4. Experiencia em assessoria jurídica ao sector da saúde, 

mínima de 5 anos; 

5. Experiencia e competência comprovadas no 

desenvolvimento de legislação, preferencialmente para o 

sector  saúde.  

6. Experiencia em cargos de direção na Administração 

Publica 

7. Domínio dos programas básicos de informática(nível de 

utilizador): MS Word, Excel e Power Point, etc; 

Aptidões 

pessoais 

1. Boa capacidade de organização e comunicação; 

2. Flexível e boa capacidade para adaptaçãoa situações novas; 

3. Postura adequado à posição a ocupar. 

4. Gosto pelo trabalho em equipa. 

Documentos  

Necessários 

O Candidato deve submeter o seu requerimento ao Diretor 

Executivo do Hospital Nacional Guido Valadares, acompanhado 

dos seguintes documentos; 



1. Currículo Vitae (CV) numa das línguas oficiais de Timor –

Leste ou em Inglês, assinado pelo candidato e indicando 

dois contactos de referencia (telefone e/ou email). 

2. Fotocópia de Diploma (Certificado de habilitações 

literárias) 

3. Certificado de formações relevantes. 

4. Certificado de Registo Criminal (A apresentar na fase de 

contratação).  

5. Atestado médico (A apresentar na fase de contratação).  

6. Dirige a aplicação ao  Diretor Executivo do Hospital 

Nacional Guido Valadares :  

    Dr. José António Gusmão Guterres, 

               Email: zetoguterres@yahoo.com 

              Telefone: +670 73393400 

 

Fim de prazo 

para o 

requerimento 

1 de Fevereiro de 2017 

 

 


