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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 1751/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho na 
carreira e categoria de assistente técnico.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho com vínculo 
jurídico de emprego público, por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente 
Técnico do mapa de pessoal da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) 
para exercício de funções no Departamento de Gestão Financeira.

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 
16 de dezembro de 2021, foi autorizada a abertura do procedimento concursal em epígrafe.

Entidade que realiza o procedimento: Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Carreira/categoria: Assistente Técnico.
Número de postos de trabalho: 2 (dois) postos de trabalho.
Habilitação Literária: 12.º ano de escolaridade.
Caracterização do posto de trabalho a ocupar e perfil de competências.
Atividades:

Elaborar tarefas de natureza executiva e administrativa, de aplicação de métodos e processos, 
com base instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação e instrumentais 
e nos vários domínios de atuação do Departamento;

Receber documentos, classificar, compilar dados e preparar respostas;
Operar equipamentos de reprodução, digitalização de acordo com as normas estabelecidas;
Processar correspondência e documentação produzidas pelo serviço;
Redigir e registar documentos, cartas/ofícios, notas informativas e outros textos de rotina 

administrativa;
Utilizar as ferramentas informáticas nomeadamente Programa de Gestão Documental (Smart

Docs) e/ou de Contabilidade (Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade — SICC);
Realizar outras tarefas que lhe sejam atribuídas pelo serviço.

Perfil dos candidatos:

Elevada capacidade de trabalho, organização e Planeamento;
Personalidade proativa, espírito de iniciativa e de equipa;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, principalmente de ferramentas Office (excel).

Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar do dia útil seguinte 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 
https://www.acss.min-saude.pt/category/acss_pt/recrutamento/#tab_concursos-a-decorrer disponível 
para consulta no prazo máximo de dois dias úteis a partir da data da publicação do presente Aviso.

17 de janeiro de 2022. — A Diretora do Departamento de Gestão e Administração Geral, 
Manuela Carvalho.
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