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que, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP, de 22 -03 -2018, foi homologada a lista de classifi-
cação final dos candidatos do seguinte júri, no âmbito do procedimento 
concursal nacional de habilitação ao grau de consultor da carreira médica, 
aberto pelo Aviso n.º 1146 -B/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 21, de 30 de janeiro.

Assim:

Júri n.º 1 de Cardiologia — ARS Norte
Ana Márcia Barros Torres — Aprovado
Ana Margarida Anciães Sarmento Botelho — Aprovado
André Miguel Coimbra Luz — Aprovado
Jesus Manuel Garcia Viana — Aprovado
Jorge Gomes da Silva — Aprovado
Jorge Manuel Gomes de Sousa Marques — Aprovado
Maria Adelaide Vieira Dias — Aprovado
Raquel Tavares Mota Garcia Taboada — Aprovado
Rui Alexandre Teixeira Almeida — Aprovado
Sandra Filipa Canário de Almeida — Aprovado
Sandra Marlene Braz Fonseca — Aprovado
Sérgia Andreia Alves Rodrigues da Rocha Costa — Aprovado
Sidarth Datarama Soares Pernencar — Aprovado
Sílvia Reis Monteiro — Aprovado
Susana Isabel Monteiro Dias da Costa — Aprovado
02 -05 -2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Alexandre.

311383468 

 Aviso n.º 7613/2018
Faz -se público, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 20.º da 

Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, alterada pela Portaria n.º 356/2013, 
de 10 de dezembro, e pela Portaria n.º 274 -A/2015, de 8 de setembro, 
que, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP de 22 -03 -2018, foi homologada a lista de classifi-
cação final dos candidatos do seguinte júri, no âmbito do procedimento 
concursal nacional de habilitação ao grau de consultor da carreira médica, 
aberto pelo Aviso n.º 1146 -B/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série — n.º 21 — 30 de janeiro.

Assim:

Júri Único de Anatomia Patológica — ARS LVT
Analisa Filomena Leal Lopes Ribeiro — Aprovado
José António Parra Martin — Aprovado
José Luis Enriquez Morera — Aprovado
Rafaela de Lima Rêgo — Aprovado
Raquel Brodbeck Ilgenfritz — Aprovado
Raquel Vilar Portugal — Aprovado
Ricardo Botelho de Castro Rodrigues da Fonseca — Aprovado
02 -05 -2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Alexandre.

311383095 

 Aviso n.º 7614/2018
A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., conforme delibe-

ração do Conselho Diretivo, de 10 de maio de 2018, pretende proceder ao 
preenchimento de um posto de trabalho por recurso à mobilidade, para 
exercício de funções no Gabinete de Auditoria, nos termos do disposto 
nos artigos 92.º a 100.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

1 — Caraterização da Oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade na categoria.
Remuneração: A correspondente à posição remuneratória na situ-

ação jurídico -funcional de origem, nos termos da Lei do Orçamento 
de Estado, até ao limite da 5.ª posição e nível remuneratório 27 da 
Tabela Remuneratória Única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

2 — Caraterização do posto de trabalho:
Referência 2018/M1/GAI: 1 (um) posto de trabalho da carreira de 

técnico superior.
Atividades:
Analisar e avaliar a segurança dos regulamentos e procedimentos 

instituídos pela organização, identificando os controlos -chave das di-
versas atividades;

Verificar a adequação e aplicação de todos os controlos existentes e 
propor novos, de acordo com a estrutura organizativa da ACSS, I. P., e 
legislação em vigor;

Promover a monitorização, implementação dos controlos instituídos 
e supervisionar a sua consistência e coerência interna;

Verificar a integridade e fiabilidade da informação financeira;
Verificar o cumprimento das leis e normas estabelecidas;
Determinar a eficácia com que os ativos estão salvaguardados de 

perdas;
Assegurar a eficácia e eficiência no cumprimento das operações de 

controlo interno e respetivas responsabilidades associadas;
Assegurar o cumprimento do Manual de Auditoria Interna e das 

normas e práticas profissionais de auditoria interna;
Submeter à aprovação superior o Plano Anual de Auditoria Interna;
Realizar as ações previstas no Plano Anual de Auditoria;
Assegurar que o trabalho de auditoria abrange os principais riscos 

das áreas auditadas;
Submeter os relatórios de auditoria à apreciação aprovação supe-

rior;
Acompanhar a implementação das recomendações efetuadas pelos 

auditores ou entidades externas de controlo até serem corrigidas;
Programar o acompanhamento das ações corretivas, tendo em conta 

os prejuízos ou danos que podem resultar, caso as insuficiências não 
sejam superadas;

Reportar às respetivas entidades de controlo sempre que seja solicitado 
o ponto de situação sobre implementação das ações corretivas.

Perfil de competências:
Experiência em Auditoria e /ou Auditoria Interna;
Capacidade de comunicação e facilidade de relacionamento inter-

pessoal;
Planeamento e organização;
Proatividade
Iniciativa
Trabalho em Equipa
Bons conhecimentos de informática (aplicações Office)

Habilitações literárias:
Licenciatura em Gestão de Empresas, em Finanças, em Administração 

Pública, em Economia ou em Auditoria.

3 — Requisitos gerais de admissão:
Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado.
4 — Local de trabalho:
Instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 

em Lisboa.
5 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso 

no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada, através de requerimento dirigido 

ao Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., com a menção 
expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e 
nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal, contacto 
telefónico e e -mail.

Deve ser acompanhada de curriculum vitae detalhado e atualizado e 
de fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.

7 — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção 

“Recrutamento por Mobilidade” com indicação expressa do n.º do aviso 
do Diário da República e referência pretendida ou código da oferta da 
Bolsa de Emprego Público. A candidatura deverá ser apresentada até 
ao termo do prazo referido no ponto 5 do presente aviso, pessoalmente 
no Parque da Saúde de Lisboa — Edifício n.º 16, Avenida do Brasil 
n.º 53, 1700 -063 Lisboa ou através de correio registado com aviso 
de receção para a mesma morada ou para o e -mail: recrutamentosc@
acss.min -saude.pt.

8 — Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curri-

cular com base na análise do currículo profissional, complementada 
por entrevista profissional (apenas serão convocados para a realização 
da entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular e que 
preencham os requisitos de admissão).

9 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao 
1.º dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página 
eletrónica da ACSS, I. P.

23 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Carlos Caiado.

311379831 

 Aviso n.º 7615/2018
Faz -se pública a classificação final de estágio, homologada por de-

liberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema 


