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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso (extrato) n.º 21502/2021

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

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira
e categoria de Técnico Superior do mapa

de pessoal da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.)

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, com a redação dada pela Portaria 
n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro torna -se público que por Deliberação do Conselho Diretivo da 
ACSS, I. P. de 04 de novembro de 2021, foi autorizada a abertura do procedimento concursal em 
epígrafe, bem como a constituição do respetivo júri.

Entidade que realiza o procedimento: Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Carreira/categoria: Técnico Superior.
Número de postos de trabalho: 1 (um) posto de trabalho, Licenciatura em Gestão de Empresas, 

Finanças, Administração Pública, Direito, Auditoria e/ou Economia.
Caracterização do posto de trabalho a ocupar e perfil de competência:
Atividades:

Assegurar a eficácia do sistema de controlo interno, bem como, contribuir para o seu aper-
feiçoamento;

Identificar e promover as melhores práticas no âmbito da prevenção e mitigação de riscos 
financeiros e de governação;

Desenvolver a auditoria interna;
Acompanhar o planeamento de trabalhos dos auditores externos de todas as entidades com 

competência de fiscalização e avaliação no âmbito do controlo interno e da auditoria financeira;
Colaborar e acompanhar projetos para os quais seja designado;
Emissão de pareceres sobre matérias diversas e responder a pedidos pontuais e/ou a entida-

des externas com responsabilidades ao nível do controlo.

Perfil dos candidatos:

Experiência preferencial em Auditoria e/ou Auditoria Interna;
Capacidade de comunicação e facilidade de relacionamento interpessoal;
Grande capacidade de trabalho, organização e Planeamento;
Personalidade proactiva, espírito de iniciativa e de equipa;
Conhecimentos avançados de informática na ótica do utilizador, principalmente de ferramentas 

Office.

Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar do 2.º dia após a 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/category/acss_pt/recrutamento/#tab_concursos-a-decorrer disponível 
para consulta a partir da data da publicitação na BEP.

8 de novembro de 2021. — A Diretora do Departamento de Gestão e Administração Geral, 
Manuela Carvalho.
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