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 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso (extrato) n.º 15209/2020

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de três postos de trabalho do 
mapa de pessoal da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., na carreira e 
categoria de técnico superior.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 3 (três) postos de trabalho
do mapa de pessoal da Administração Central

do Sistema de Saúde, I. P., na carreira e categoria de Técnico Superior

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados 
com o artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que por Deliberação 
do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., de 3 de setembro de 
2020, se encontra aberto o procedimento concursal em epígrafe, nos seguintes termos:

Entidade que realiza o procedimento: Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Número de postos de trabalho: 3 (três), na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado.
Caracterização dos postos de trabalho a ocupar:
Referência A) — 2 (dois) postos de trabalho

Elaborar estudos e análises de suporte ao desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão 
do Acesso (SIGA), numa perspetiva de criação de conhecimento em saúde e de otimização da 
prestação de serviços;

Analisar e prever o impacto das medidas instituídas no âmbito do SIGA SNS, propondo me-
didas ajustadas;

Tratar informação específica da área do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 
(SIGIC), e da Consulta a Tempo e Horas (CTH) ao nível da gestão da informação, da qualidade 
dos dados, produção de estudos, relatórios e da elaboração pareceres periódicos, internos e ex-
ternos;

Trabalhar a informação de Backoffice do SIGA;
Monitorizar a atividade assistencial a partir dos SI existentes;
Preparar o conjunto de informação a disponibilizar às diversas entidades, nos tempos definidos;
Reportar informação às estruturas competentes, internas ou externas, nos termos e timings 

definidos;
Definir indicadores de acesso para elaboração do Contrato -Programa das instituições hospi-

talares ou para melhoria dos processos, do acesso e dos resultados.

Carreira/categoria: Técnico Superior.
Formação Académica: Licenciatura em Gestão de Informação ou Estatística.
Referência B) — 1 (um) posto de trabalho.

Acompanhar a monitorização da performance das unidades de saúde no domínio da Consulta 
a Tempo e Horas (CTH)/SIGA Consultas e diligenciar para a consecução de melhoria dos processos 
e dos resultados, propondo medidas nesse sentido.

Monitorizar a qualidade da informação constante no sistema CTH/RSE SIGA Consultas e 
promover medidas corretivas.

Colaborar com as unidades regionais e locais do CTH/RSE SIGA Consultas com vista à pro-
moção das boas práticas na sua utilização.
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Colaborar na construção, análise e melhoria dos indicadores do acesso à primeira consulta 
hospitalar e produzir relatórios sobre os tempos de resposta das instituições.

Colaborar na melhoria dos indicadores para elaboração do Contrato -Programa das instituições 
hospitalares.

Elaborar relatórios de atividade a nível local, regional e nacional.
Capacidade para tratar informação específica da área do SIGA Cirurgia ao nível do financia-

mento e contratualização hospitalar, não conformidades, programas específicos da área cirúrgica, 
como a cirurgia segura e PTCO, gestão e otimização de processos, gestão de penalizações e incen-
tivos, gestão da informação e qualidade dos dados, produção de estudos, relatórios e pareceres.

Elaborar documentos para divulgação periódica da informação, para entidades externas e 
para departamentos internos da ACSS.

Criar conteúdos para programas de formação do SIGA.

Carreira/categoria: Técnico Superior.
Formação Académica: Licenciatura em Gestão de Empresas, Economia, Administração Pública, 

Direito, Finanças, ou uma qualquer outra formação de base com especialização ou mestrado em 
administração hospitalar ou curso equiparado.

Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação integral do Aviso 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

Local onde se encontra a publicação integral do procedimento: Bolsa de Emprego Público 
em www.bep.gov.pt e página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. em 
http://www.acss.min -saude.pt/2016/10/06/recrutamento/ disponível para consulta no prazo de 2 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de setembro de 2020. — A Presidente do Conselho Diretivo, Márcia Roque.
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