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Resumo
Os motivos da opção laboral dos recém-licenciados
em medicina na nossa Faculdade despertaram o nosso interesse para este trabalho.
As seguintes questões foram norteadoras: O que, ou
quem, influencia a opção laboral? Que contribuição
poderá trazer este trabalho na gestão dos recursos
humanos médicos formados em Angola?
Realizou-se um estudo prospetivo, descritivo, exploratório, observacional, transversal sobre os motivos da opção laboral de 70 (90,9%) licenciados com
os seguintes objetivos:
Geral: descrever os motivos da opção laboral dos
recém-licenciados no contexto do mercado de trabalho atual – faculdade de Medicina 2006/2007.
Específicos: Caracterizar o perfil demográfico e
socioeconómico da amostra. Descrever a opção da
carreira profissional, zona de trabalho de preferência
e as condições exigidas para o trabalho no quadro
das exigências regulamentares atuais. Conhecer os
fatores que influenciaram a opção laboral e sua justificação.

Resultados
Os recém-licenciados terminam o curso com idade
muito avançada, 36,49 anos a média de idades. São
do género feminino 57,1% e masculino 42,9%. Têm
um encargo familiar grande, 3-5 dependentes. Optam pela carreira médica hospitalar 85,7%, Clínica
Geral 32,2%, Ginecologia/Obstetrícia 21,4% e Pediatria 14,3%. Desejam trabalhar na capital do país
44,3%, na área urbana 21,4% e só 15,7% na zona rural. Exigem como condições para o trabalho 72,9%
casa, 70% subsídios, 65,7% carro e 29% possibilidade de especialização após dois anos de trabalho. Os
fatores que influenciaram a opção laboral mostram
que apesar dos recém-licenciados reconhecerem ter
vocação para o exercício da medicina, as características do mercado de trabalho atual levam-nos a direcionarem as suas opções por razões de subsistência.
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