
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202203/0191

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.215,93

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de funções de natureza transversal e de carácter consultivo, de estudo, 
planeamento, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica 
e ou científica, que contribuem para fundamentar e preparar a decisão superior, 
nos domínios das relações internacionais, incluindo a elaboração de pareceres;
Assegurar a participação da ACSS, I.P. nas intervenções dos serviços e 
organismos do Ministério da Saúde em matéria de assuntos europeus e 
internacionais e na sua articulação com as estruturas competentes do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, com os demais departamentos da Administração 
Pública e com outras entidades sobre matérias da competência do Ministério da 
Saúde, bem como ao nível da cooperação internacional, contencioso e pré-
contencioso comunitário;
Desenvolver ações conducentes a uma vigilância estratégica quanto ao 
aproveitamento de oportunidades de financiamento, de cooperação e de 
estabelecimento de alianças com órgãos e organismos da União Europeia e dos 
Estados-Membros ou com entidades regionais europeias e suas congéneres;

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Autorização dos membros do Governo 
Artigo 30.º da LTFP:

Despachos de Suas Excelências o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Secretário de Estado da Administração Pública e Secretária de Estado do 
Orçamento, datados de 20 de outubro, 21 de outubro e 29 de novembro de 
2021

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Relações Internacionais
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Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Ciências da Comunicação e Informação Comunicação e Relações Públicas

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Administração 
Central do Sistema 
de Saúde, I.P.

1 Parque da Saúde de 
Lisboa -  Edifício 16 - 
Avenida do Brasil, n.º 
53 

1700063 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Fator preferencial: Experiência profissional no contexto das matérias 
relacionadas com as atividades a desenvolver que tenha sido possível adquirir no 
âmbito da pandemia do COVID 19, em exercício de funções nos posto de 
trabalho a preencher, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
incerto, nomeadamente ao abrigo do Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março.

Envio de Candidaturas para: recrutamentos@acss.min-saude.pt

Contacto: 217925800

Data Publicitação: 2022-03-07

Data Limite: 2022-03-21

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 4507/2022 publicado na 2ª Série do DR de 3 de março de 
2022

Texto Publicado em Jornal Oficial: Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de 5 (cinco) postos 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.). 1 – Nos termos 
do disposto nos n.ºs 4 e 7 do artigo 30º e no artigo 33º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, e dada a inexistência de reservas de recrutamento 
constituídas no próprio organismo, assim como junto da Direção Geral da 
Administração e do Emprego Público, torna -se público que, na sequência dos 
despachos de Suas Excelências o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Secretário de Estado da Administração Pública e Secretária de Estado do 
Orçamento, datados de 20 de outubro, 21 de outubro e 29 de novembro de 
2021, respetivamente, foi autorizada a abertura de procedimento concursal 
comum para preenchimento de 5 (cinco) postos de trabalho, da categoria e 
carreira de técnico superior do mapa de pessoal deste Instituto, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e de 
acordo com a deliberação do Conselho Diretivo da ACSS, I.P. de 2 de janeiro de 
2022, foi determinada a constituição do respetivo júri. 2 — Prazo de 
candidatura: 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do Aviso na 
Bolsa de Emprego Público (BEP). 3 — Foi dado cumprimento ao previsto no 
artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, através de procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional, tendo 
sido emitida pela entidade gestora do sistema (Direção Geral da Administração e 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

do Emprego Público), declarações de inexistência de trabalhadores em situação 
de valorização profissional, com o perfil adequado às características dos postos 
de trabalho que se pretendem preencher. 4 — Ao presente procedimento são 
aplicáveis as pertinentes disposições legais, nomeadamente, as previstas na Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante designada LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, e na 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, adiante designada por Portaria e o Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro na sua atual redação. 5 — Âmbito do recrutamento: Podem 
candidatar -se ao presente procedimento concursal indivíduos com ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente constituída. 6 — Requisitos de 
admissão: 6.1 — Os candidatos devem possuir os seguintes requisitos gerais 
previstos no artigo 17.º da LTFP: a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial; b) 
Ter 18 anos de idade completos; c) Não estar inibido do exercício de funções 
públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe 
desempenhar; d) Possuir a robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções; e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 6.2 — 
Requisitos especiais de admissão: Para ingresso na carreira de técnico superior é 
exigida a titularidade de licenciatura, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
86.º da LTFP, não sendo admissível a substituição do nível habilitacional exigido 
por formação ou experiência profissional: 6.2.1 — Ref.ª A — Licenciatura em 
Direito; 6.2.2 — Ref.ª B — Licenciatura em Relações Internacionais; 6.2.3 — 
Ref.ª C — Licenciatura em Gestão de Marketing; 6.2.4 — Ref.ª D — Licenciatura 
em Estatística Aplicada; 6.2.5 — Ref.ª E — Licenciatura em Economia; 6.3 — 
Nos termos do disposto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados 
na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço 
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento. 
7 — Caraterização dos postos de trabalho e perfis de competência: 7.1 - Ref.ª A 
– Licenciatura em Direito – 1 (posto) de trabalho; Caracterização do posto de 
trabalho a ocupar: Atividades: Exercício de funções de natureza transversal e de 
carácter consultivo, de estudo, planeamento, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que contribuem para fundamentar 
e preparar a decisão superior, nos domínios do direito incluindo a elaboração de 
pareceres relevantes; Assegurar assessoria jurídica; Participar na elaboração e 
produção de projetos regulamentares ou de iniciativa legislativa nas matérias 
relacionadas com as atribuições da ACSS, I.P.; Fator preferencial: Experiência 
profissional no contexto das matérias relacionadas com as atividades a 
desenvolver que tenha sido possível adquirir no âmbito da pandemia do COVID 
19, em exercício de funções nos posto de trabalho a preencher, em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, nomeadamente ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. 7.2 – Ref.ª B – Licenciatura em 
Relações Internacionais – 1 (posto) de trabalho; Caracterização do posto de 
trabalho a ocupar: Atividades: Exercício de funções de natureza transversal e de 
carácter consultivo, de estudo, planeamento, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que contribuem para fundamentar 
e preparar a decisão superior, nos domínios das relações internacionais, 
incluindo a elaboração de pareceres; Assegurar a participação da ACSS, I.P. nas 
intervenções dos serviços e organismos do Ministério da Saúde em matéria de 
assuntos europeus e internacionais e na sua articulação com as estruturas 
competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com os demais 
departamentos da Administração Pública e com outras entidades sobre matérias 
da competência do Ministério da Saúde, bem como ao nível da cooperação 
internacional, contencioso e pré-contencioso comunitário; Desenvolver ações 
conducentes a uma vigilância estratégica quanto ao aproveitamento de 
oportunidades de financiamento, de cooperação e de estabelecimento de 
alianças com órgãos e organismos da União Europeia e dos Estados-Membros ou 
com entidades regionais europeias e suas congéneres; Fator preferencial: 
Experiência profissional no contexto das matérias relacionadas com as atividades 
a desenvolver que tenha sido possível adquirir no âmbito da pandemia do COVID 
19, em exercício de funções nos posto de trabalho a preencher, em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, nomeadamente ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. 7.3 – Ref.ª C – Licenciatura em 
Gestão de Marketing – 1 (posto) de trabalho; Caracterização do posto de 
trabalho a ocupar: Atividades: Proceder à elaboração dos instrumentos de 
planeamento integrado e de investimentos, assegurando o seu 
acompanhamento; Identificar, medir e estimar, com base em critérios e 
parâmetros padronizados, de modo sistemático e os impactos decorrentes dos 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

projetos e ações transversais à atividade da ACSS, I.P.; Estudar e programar a 
aplicação de medidas tendentes a promover a inovação, a simplificação, a 
modernização administrativa e a política de qualidade; Fator preferencial: 
Experiência profissional no contexto das matérias relacionadas com as atividades 
a desenvolver que tenha sido possível adquirir no âmbito da pandemia do COVID 
19, em exercício de funções nos posto de trabalho a preencher, em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, nomeadamente ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. 7.4 – Ref.ª D – Licenciatura em 
Estatística Aplicada – 1 (posto) de trabalho; Caracterização do posto de trabalho 
a ocupar: Atividades: Exercício de funções de natureza transversal e de carácter 
consultivo, de estudo, planeamento, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que contribuem para fundamentar 
e preparar a decisão superior, nos domínios da estatística e gestão da 
informação; Produção de informação estatística relevante; Fornecer análises, 
informações e elementos necessários à definição, coordenação e planeamento 
da atividade da ACSS, I.P.; Fator preferencial: Experiência profissional no 
contexto das matérias relacionadas com as atividades a desenvolver que tenha 
sido possível adquirir no âmbito da pandemia do COVID 19, em exercício de 
funções nos posto de trabalho a preencher, em regime de contrato de trabalho a 
termo resolutivo incerto, nomeadamente ao abrigo do Decreto-lei n.º 10-A/2020 
de 13 de março. 7.5 – Ref.ª E – Licenciatura em Economia – 1 (posto) de 
trabalho; Caracterização do posto de trabalho a ocupar: Atividades: 
Acompanhamento e monitorização de projetos, incindindo igualmente na análise 
da sua execução, procurando um desempenho consonante com os respetivos 
objetivos e identificação de constrangimentos e propostas de solução; 
Identificar, medir e estimar, com base em critérios e parâmetros padronizados, 
de modo sistemático e os impactos decorrentes dos projetos e ações 
transversais à atividade da ACSS, I.P.; Execução de outras atividades 
especializadas nesta área de atividade; Fator preferencial: Experiência 
profissional no contexto das matérias relacionadas com as atividades a 
desenvolver que tenha sido possível adquirir no âmbito da pandemia do COVID 
19, em exercício de funções nos posto de trabalho a preencher, em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, nomeadamente ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. 7.6 – Perfil de competências. Perfil 
dos candidatos: Experiência comprovada em cada uma das áreas das 
licenciaturas exigidas, na área na área da Saúde; 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. 8 — Prazo de validade: O presente 
procedimento concursal é válido para os postos de trabalho em referência e 
caduca com a sua ocupação, sem prejuízo das demais causas de cessação do 
procedimento concursal e do disposto no artigo 30º da Portaria. 9—Posição 
remuneratória: a 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, para a categoria e carreira de técnico superior (€ 
1.215,93). 10 — Requisitos de admissão: 10.1 — Possuir os seguintes requisitos 
gerais previstos no artigo 17.º da LTFP: a) Ter nacionalidade portuguesa, 
quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei 
especial; b) Ter 18 anos de idade completos; c) Não estar inibido do exercício de 
funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe 
desempenhar; d) Possuir a robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções; e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 10.2 — 
Requisitos especiais de admissão: Para ingresso na carreira de técnica superior é 
exigida a titularidade de licenciatura, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
86.º da LTFP, não sendo admissível a substituição do nível habilitacional exigido 
por formação ou experiência profissional: 10.2.1 — Ref.ª A — Licenciatura em 
Direito; 10.2.2 — Ref.ª B — Licenciatura em Relações Internacionais; 10.2.3 — 
Ref.ª C — Licenciatura em Gestão de Marketing; 10.2.4 — Ref.ª D — 
Licenciatura em Estatística Aplicada; 10.2.5 — Ref.ª E — Licenciatura em 
Economia; 10.3 — Nos termos do disposto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º 
da Portaria, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o procedimento. 11 — Formalização de candidaturas: 11.1 – Com a 
candidatura deverão ser entregues fotocópias legíveis dos seguintes 
documentos: a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado; b) Fotocopia 
legível do documento comprovativo das habilitações literárias; 11.2 – Tratando-
se de trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecido, para além dos documentos mencionados no ponto 
anterior, terão igualmente de juntar cópias legíveis dos seguintes documentos: 

4



Texto Publicado em Jornal Oficial:

a) Declaração emitida pelo serviço de origem, devidamente atualizada (com data 
reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candidaturas) da qual 
conste, inequivocamente: i) Modalidade da relação jurídica de emprego público 
que detém; ii) Carreira e categoria de que é titular; iii) Posição e nível 
remuneratório com indicação do correspondente valor; iv) Tempo de serviço na 
categoria, na carreira e na função pública; v) A avaliação de desempenho 
relativa aos três últimos períodos avaliativos. vi) Declaração do conteúdo 
funcional emitida pelo serviço a que o candidato se encontra afeto, devidamente 
atualizada (com data reportada ao prazo estabelecido para apresentação das 
candidaturas) da qual constem as principais atividades que se encontra a exercer 
e desde que data; b) Fotocópia dos certificados das ações de formação 
frequentadas nos últimos 5 anos, relacionadas com as atividades que 
caracterizam o posto de trabalho a que se candidata. 11.3 — A falta de 
apresentação dos documentos acima referidos determina a exclusão do 
procedimento concursal, nos termos do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria. 11.4. A 
candidatura deverá ser apresentada até ao termo do prazo referido no 
preâmbulo do presente aviso em suporte eletrónico, para o e-mail 
recrutamentos@min-saude.pt, através do preenchimento devido do formulário 
eletrónico, de utilização obrigatória, disponível em https://www.acss.min-
saude.pt/wp-content/uploads/2021/07/Formulario-candidatura_ACSS-
2021_vf.pdf , devendo os candidatos identificar no formulário, o posto de 
trabalho pretendido através da inclusão do número de aviso e referência a que 
corresponde, sob pena de exclusão, e ao qual deve ser anexada a documentação 
requerida. 11.5. A formalização das candidaturas só poderá ser efetuada por 
esta via, sob pena da sua não consideração. 11.6. O não preenchimento ou o 
preenchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário, por parte dos 
candidatos, é motivo de exclusão. 11.7 — As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas nos termos da Lei. 12 — Assiste ao júri a faculdade de 
exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve 
no seu currículo, a apresentação de documentos comprovativos das suas 
declarações, bem como a exibição dos documentos originais apresentados. 13 — 
De acordo com o preceituado no n.º 4 do artigo 21º e n.º 1 do artigo 22.º da 
mesma Portaria, os candidatos excluídos serão notificados para a realização da 
audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, para o e-mail indicado por estes no formulário de candidatura. 14 
— Local de trabalho: Instalações da ACSS, IP, sitas no Parque de Saúde Lisboa, 
Edifício 16, Av. do Brasil, n.º 53, 1700 -063 Lisboa. 15 — Métodos de seleção: 
No presente recrutamento serão aplicados, nos termos do disposto nos ns.º 1 e 
2 do artigo 36.º da LTFP, os seguintes métodos de seleção: a) Prova de 
Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS). b) Aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar a 
atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto de trabalho em 
causa, bem como aos candidatos em situação de valorização profissional que, 
imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou 
atividade, caso não tenham exercido a opção pelos métodos anteriores, nos 
termos do n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, serão aplicados os métodos: Avaliação 
Curricular (AC) e Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS). 16. — Na valoração dos métodos de seleção são 
adotadas diferentes escalas de classificação, de acordo com a especificidade de 
cada método, sendo os resultados convertidos para a escala de 0 a 20 valores. 
17 — A prova de conhecimentos (PC), visa avaliar os conhecimentos académicos 
e ou profissionais dos candidatos e a capacidade para aplicar os mesmos no 
exercício da função e será classificada de 0 a 20 valores, considerando -se a 
valoração até às centésimas. 17.1 — A prova tem caráter eliminatório, ficando 
excluídos do procedimento os candidatos que na mesma obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores, não lhes sendo aplicado o método seguinte. 17.2 — A 
prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, com possibilidade de consulta 
de legislação, não anotada, e terá a duração de 1 hora, tendo como base a 
seguinte legislação e bibliografia: 17.2.1 — Ref.ª A – Direito. Legislação: - 
Constituição da República Portuguesa (na sua redação atual); - Código do 
Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, na sua redação atual); - Código dos Contratos Públicos (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual); - Lei de 
Enquadramento Orçamental (aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de 
setembro, na sua redação atual); - Princípios e normas a que deve obedecer a 
organização da administração direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 
na sua redação atual) - Lei do Orçamento do Estado para 2021 (aprovada pela 
Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua redação atual); - Decreto-Lei de 
Execução Orçamental de 2019 (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 
junho, na sua redação atual); - Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual); - Lei Geral do Trabalho em 
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Funções Públicas (aprovada, em anexo, pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua redação atual); - Procedimento concursal (Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, na sua redação atual); - Sistema Integrado de Avaliação e Gestão do 
Desempenho na Administração Pública (aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 
de dezembro, na sua redação atual); - Lei-Quadro dos Institutos Públicos 
(aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); - 
Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado (aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual); - Estatuto do Gestor Público (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2017, de 27 de março, na sua redação atual); - Lei Orgânica 
do Ministério da Saúde (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de 
dezembro, na sua redação atual); - Orgânica da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P. (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 35/2012 de 15 de 
fevereiro, na sua redação atual); - Estatutos da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP (aprovados pela Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, na 
sua redação atual); - Lei de Bases da Saúde (aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, na sua redação atual); - Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual); - Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do 
Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades Públicas Empresariais, 
bem como as integradas no Setor Público Administrativo (Decreto-Lei n.º 
18/2017, de 10 de fevereiro, na sua redação atual); - Regime da criação, 
estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do - 
Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, na sua 
redação atual); - Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, sobre a publicação, 
identificação e formulário dos diplomas; - Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de 
dezembro, que estabelece os princípios gerais e as regras da organização e 
funcionamento dos serviços de saúde mental; - Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 
3 de dezembro, que aprova o regime da organização e funcionamento do XXII 
Governo Constitucional, ou diploma que lhe suceda; - Lei de Organização e 
Processo do Tribunal de Contas (Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação 
atual); - Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Lei n.º 13/2002, de 19 
de fevereiro, na sua redação atual); - Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, na sua atual redação); - 
Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas com Locação e Aquisição de 
Bens e Serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (artigos 16.º a 22.º e 
29.º); - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso da Entidades Públicas 
(Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua atual redação); Procedimentos 
necessários à aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso 
(Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação); - Lei-quadro 
da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto); - Quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 
domínio da saúde (Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual 
redação). Bibliografia: - Miranda, J. (2016). Curso de Direito Constitucional (Vol. 
2). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, pp.9-230; - Vieira de Andrade, J. 
C. (2017). Lições de Direito Administrativo (5.ª Ed.). Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, pp. 91-129; - Otero, P. (2016). Direito do 
Procedimento Administrativo (Vol. I). Coimbra: Almedina, pp. 73- 281; - Aroso 
de Almeida, M. (2018). Teoria Geral de Direito Administrativo (5.ª Ed.). Coimbra: 
Almedina; - Arrimar, C., & e Veiga e Moura, P. (2014). Comentários à Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas(1.º Vol.). Coimbra: Coimbra Editora. 17.2.2 — 
Ref.ª B – Relações Internacionais Legislação: - Constituição da República 
Portuguesa (na sua redação atual); - Código do Procedimento Administrativo 
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual); - 
Código dos Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual); - Lei de Enquadramento Orçamental (aprovada 
pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual); - Princípios e 
normas a que deve obedecer a organização da administração direta do Estado 
(Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual) - Lei do Orçamento do 
Estado para 2021 (aprovada pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua 
redação atual); - Decreto-Lei de Execução Orçamental (aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, na sua redação atual); - Código do Trabalho 
(aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual); - Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (aprovada, em anexo, pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual); - Lei-Quadro dos Institutos 
Públicos (aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); 
- Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado (aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual); - Estatuto do Gestor Público (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2017, de 27 de março, na sua redação atual); - Lei Orgânica 
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do Ministério da Saúde (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de 
dezembro, na sua redação atual); - Orgânica da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P. (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 35/2012 de 15 de 
fevereiro, na sua redação atual); - Estatutos da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP (aprovados pela Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, na 
sua redação atual); - Lei de Bases da Saúde (aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, na sua redação atual); - Estatuto do Serviço Nacional de Saúde 
(aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual); - Modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de 
investimento para o período de 2014-2020 (Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de 
setembro, na sua redação atual); - Modelo de governação dos fundos europeus 
atribuídos a Portugal através do Plano de - - Recuperação e Resiliência (Decreto-
Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio); Criação do Programa Bairros Saudáveis 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020); - Tratado da União 
Europeia (versão consolidada), Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) de 7 de 
junho de 2016, disponível em https://eurlex.europa.eu/resource.html?
uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF; - Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (versão consolidada), JOUE de 7 de junho de 2016, disponível 
em https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-
b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF; - Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, JOUE de 7 de junho de 2016, disponível em 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR; - Criação do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência (Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de fevereiro de 2021); - Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da 
CPLP 2018-2021, disponível em https://www.cplp.org/id-2370.aspx; - Plano 
Nacional de Saúde 2012-2016 com extensão a 2020, disponível em 
http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Documents/2015/Jun
ho/PNS-2020.pdf; - Ministério Público, Constituição da Organização Mundial da 
Saúde, https://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/constituicao-da-
organizacao-mundial-de-saude Ministério Público, Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, http://gddc.ministeriopublico.pt/pagina/direitos-humanos; - 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2014, de 7 de março, Conceito 
Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014 -2020 Bibliografia: - Henriques, M. 
G. (2019). Direito da União — História, Direito, Cidadania, Mercado Interno e 
Concorrência (9.ª Ed.). Coimbra: Almedina, pp. 135-268; - Moreira, A. (2016). 
Teoria das Relações Internacionais (9.ª Ed.). Almedina. 17.2.3 — Ref.ª C – 
Gestão de Marketing Legislação: - Constituição da República Portuguesa (na sua 
redação atual); - Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual); - Código dos Contratos 
Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual); - Lei de Enquadramento Orçamental (aprovada pela Lei n.º 
151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual); - Princípios e normas a 
que deve obedecer a organização da administração direta do Estado (Lei n.º 
4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual) - Lei do Orçamento do Estado 
para 2021 (aprovada pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua 
redação atual); - Decreto-Lei de Execução Orçamental (aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, na sua redação atual); - Código do Trabalho 
(aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual); - Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (aprovada, em anexo, pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual); - Lei-Quadro dos Institutos 
Públicos (aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); 
- Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado (aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual); - Estatuto do Gestor Público (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2017, de 27 de março, na sua redação atual); - Lei Orgânica 
do Ministério da Saúde (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de 
dezembro, na sua redação atual); - Orgânica da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P. (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 35/2012 de 15 de 
fevereiro, na sua redação atual); - Estatutos da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP (aprovados pela Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, na 
sua redação atual); - Lei de Bases da Saúde (aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, na sua redação atual); - Estatuto do Serviço Nacional de Saúde 
(aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual); - Regime da criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de 
centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 
de fevereiro, na sua redação atual); - Regime jurídico da organização e do 
funcionamento das unidades de saúde familiar (USF) e o regime de incentivos a 
atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como a remuneração a 
atribuir aos elementos que integrem as USF de modelo B (aprovado pelo - 
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Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, na sua redação atual); - Lei do 
Sistema Estatístico Nacional (SEN) (aprovada pela Lei n.º 22/2008, de 13 de 
maio); - Regras de organização e mecanismos de gestão referentes ao Registo 
Nacional de Utentes, bem como estabelece os critérios e os procedimentos de 
organização e atualização das listas de utentes nos Agrupamentos de Centros de 
Saúde e nas suas unidades funcionais (Despacho n.º 1774-A/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 40/2017, de 24 de fevereiro); Bibliografia: - 
Afonso, A. e Nunes, C. (2019). Probabilidade e Estatística. Aplicações e Soluções 
em SPSS. Versão revista e aumentada. Universidade de Évora; - Pestana, M. H. 
e Gageiro, J. N. (2014). Análise de Dados para Ciências Sociais. A 
Complementaridade do SPSS. (6ª ed.) Edições Sílabo. - Conceito Estratégico da 
Cooperação Portuguesa 2014-2020 - Portugal Mid -Term review, 2018 
(DAC/OECD), disponível em: https://www.instituto--
camoes.pt/institutional/communication/news-pt /exame-mid-term-review-da-
ocde-a-portugal - Relatório Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável — Julho de 2017 - Portal do Governo — 
Portal Diplomático — A política externa portuguesa disponível em: 
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa - United Nations: 
Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development — 2015 
— disponível em: https://sustainabledevelopment.un.org/ - WHO — Thirteenth 
general programme of work, 2019-2023 — disponível em: 
https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-
2019-2023 17.2.4 — Ref.ª D – Estatística Aplicada Legislação: - Constituição da 
República Portuguesa (na sua redação atual); - Código do Procedimento 
Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua 
redação atual); - Código dos Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual); - Lei de Enquadramento 
Orçamental (aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua 
redação atual); - Princípios e normas a que deve obedecer a organização da 
administração direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual) - Lei do Orçamento do Estado para 2021 (aprovada pela Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro, na sua redação atual); - Decreto-Lei de Execução 
Orçamental (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, na sua 
redação atual); - Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na sua redação atual); - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(aprovada, em anexo, pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 
atual); - Lei-Quadro dos Institutos Públicos (aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 
de janeiro, na sua redação atual); - Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado (aprovado 
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); - Estatuto do 
Gestor Público (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2017, de 27 de março, na sua 
redação atual); - Lei Orgânica do Ministério da Saúde (aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 124/2011, de 29 de dezembro, na sua redação atual); - Orgânica da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
35/2012 de 15 de fevereiro, na sua redação atual); - Estatutos da Administração 
Central do Sistema de Saúde, IP (aprovados pela Portaria n.º 155/2012, de 22 
de maio, na sua redação atual); - Lei de Bases da Saúde (aprovada pela Lei n.º 
95/2019, de 4 de setembro, na sua redação atual); - Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde (aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual); - Regime da criação, estruturação e 
funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, na sua redação atual); - 
Regime jurídico da organização e do funcionamento das unidades de saúde 
familiar (USF) e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as 
constituem, bem como a remuneração a atribuir aos elementos que integrem as 
USF de modelo B (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, na 
sua redação atual); - Princípios a que deve obedecer a elaboração do plano e 
relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração Pública 
(aprovados pelo Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro); - Lei do Sistema 
Estatístico Nacional (SEN) (aprovada pela Lei n.º 22/2008, de 13 de maio); 
Bibliografia: - Afonso, A. e Nunes, C. (2019). Probabilidade e Estatística. 
Aplicações e Soluções em SPSS. Versão revista e aumentada. Universidade de 
Évora; - Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2014). Análise de Dados para Ciências 
Sociais. A Complementaridade do SPSS. (6ª ed.) Edições Sílabo. 17.2.5 — Ref.ª 
E – Economia Legislação: - Constituição da República Portuguesa (na sua 
redação atual); - Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual); - Código dos Contratos 
Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual); - Lei de Enquadramento Orçamental (aprovada pela Lei n.º 
151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual); - Princípios e normas a 
que deve obedecer a organização da administração direta do Estado (Lei n.º 
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4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual) - Lei do Orçamento do Estado 
para 2021 (aprovada pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua 
redação atual); - Decreto-Lei de Execução Orçamental (aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, na sua redação atual); - Código do Trabalho 
(aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual); - Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (aprovada, em anexo, pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual); - Lei-Quadro dos Institutos 
Públicos (aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual); 
- Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado (aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual); - Estatuto do Gestor Público (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2017, de 27 de março, na sua redação atual); - Lei Orgânica 
do Ministério da Saúde (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de 
dezembro, na sua redação atual); - Orgânica da Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P. (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 35/2012 de 15 de 
fevereiro, na sua redação atual); - Estatutos da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP (aprovados pela Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, na 
sua redação atual); - Lei de Bases da Saúde (aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, na sua redação atual); - Estatuto do Serviço Nacional de Saúde 
(aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual); - Bases da Contabilidade Pública (aprovada pela Lei n.º 8/90, de 20 de 
fevereiro); - Regime da administração financeira do Estado (aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na sua redação atual); - Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual); - Notas de 
Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional - SNC-AP (Portaria n.º 
189/2016, de 14 de julho); - Regime Simplificado do Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas (Portaria n.º 218/2016, de 9 de 
agosto); - Estratégia de disseminação e implementação do SNC-AP (Portaria n.º 
128/2017, de 5 de abril); - Esquema da classificação funcional das despesas 
públicas (Decreto-Lei n.º 171/94, de 24 de junho); - Regime jurídico dos códigos 
de classificação económica das receitas e das despesas públicas, bem como a 
estrutura das classificações orgânicas aplicáveis aos organismos que integram a 
administração central (Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro, na sua 
redação atual); - Modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de 
investimento para o período de 2014-2020 (Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de 
setembro, na sua redação atual); - Modelo de governação dos fundos europeus 
atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação e Resiliência (Decreto-Lei 
n.º 29-B/2021, de 4 de maio); - Lei-quadro da transferência de competências 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais (Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto); - Quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde (Decreto-Lei 
n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação). Bibliografia: - Nouveau, P., 
& Defraigne, J. C. (2015). Introdução à economia europeia. Lisboa: Edições 
Piaget; - Viana, L., Rodrigues, L., & Nunes, A. (2016). O Sistema de 
Normalização Contabilística - Administrações Públicas: Teoria e Prática. Coimbra: 
Almedina; - Pinto, A., Santos, P., Costa, P., & Melo, T. (2015). Gestão de 
Compromissos: Leis dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso analisada e 
comentada. (2ª Ed.). Lisboa: INA (Cap 3). 18 — A avaliação psicológica visa 
avaliar, através de métodos científico-técnicos, aptidões, características de 
personalidade e competências comportamentais, tendo por referência um perfil 
previamente definido, tendo em conta as exigências da função. 18.1 — A 
avaliação psicológica é valorada através dos níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 18.2 — São 
eliminados do procedimento os candidatos que obtenham neste método a 
menção de “Reduzido” ou de “Insuficiente”. 19 — Na avaliação curricular, que 
visa analisar a qualificação dos candidatos, considerando os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, serão considerados e ponderados, 
os seguintes fatores: habilitação académica detida; formação profissional nas 
áreas relacionadas com as exigências e competências necessárias ao exercício da 
função; experiência profissional com incidência sobre as atividades inerentes ao 
posto de trabalho e a avaliação de desempenho. 19.1 — A avaliação curricular 
será classificada na escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até 
às centésimas. 19.2 — Os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 
valores, são excluídos do procedimento, não sendo chamados ao método 
seguinte. 20 — A entrevista de avaliação de competências visa obter, numa 
relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o 
exercício da função. 20.1 — Este método é avaliado segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais 
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correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 
20.2 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido, 
neste método de seleção, uma valoração inferior a 9,5 valores. 21 — A 
entrevista profissional de seleção visa avaliar a experiência profissional e aspetos 
comportamentais, nomeadamente, os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoais, motivação e interesse. 21.1 — 
Este método é avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 21.2 — Serão excluídos do 
procedimento os candidatos que tenham obtido, neste método de seleção, uma 
valoração inferior a 9,5 valores. 22 — Os dados pessoais recolhidos no âmbito 
do presente procedimento concursal, são necessários, única e exclusivamente, 
para efeitos da apresentação da candidatura em cumprimento do disposto na 
citada Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, e Lei n.º 35/2014. O tratamento 
desses dados respeitará a legislação vigente em matéria de proteção de dados 
pessoais, nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais 
aprovado pelo Regulamento (UE)2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016 e demais legislação complementar. 23 — A 
publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é 
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e 
público nas instalações da ACSS, I. P. e disponibilizada na sua página eletrónica 
em https://www.acss.min-saude.pt/category/acss_pt/recrutamento/ 24 — 
Classificação final: A ordenação final dos candidatos que completem o 
procedimento com aprovação nos métodos de seleção que lhes foram aplicados, 
é efetuada por ordem decrescente da média aritmética ponderada das 
classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, expressa numa 
escala de 0 a 20 valores, de acordo com as seguintes fórmulas: Candidatos sem 
vínculo de emprego público previamente estabelecido ou com vínculo, mas sem 
identidade funcional: CF = 0,40 PC + 0,30 AP+0, 30 EPS Candidatos com 
vínculo de emprego público previamente estabelecido e com identidade 
funcional: CF = 0,40 AC + 0,30EAC+0,30 EPS em que: CF = Classificação Final 
PC = Prova de Conhecimentos AP = Avaliação Psicológica AC = Avaliação 
Curricular EAC = Entrevista de Avaliação de Competências EPS = Entrevista 
Profissional de Seleção 24.1- Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Portaria, a 
lista de ordenação final dos candidatos aprovados é unitária, ainda que lhes 
tenham sido aplicados diferentes métodos de seleção. 24.2 - Em caso de 
igualdade de valoração são aplicáveis os critérios de preferência previstos no 
artigo 27.º da Portaria. Subsistindo o empate, será considerado o grau 
académico mais elevado e, em caso de igualdade, a maior classificação obtida no 
mesmo. 25. - Para efeito de admissão ao procedimento concursal, e nos termos 
do artigo 6.º e no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os 
candidatos portadores de deficiência devem declarar, no formulário de 
candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo 
de deficiência e indicar se necessitam de meios/condições especiais para a 
realização dos métodos de seleção. 26. - A lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, após homologação do Presidente do Conselho Diretivo é afixada em 
local visível e público das instalações da ACSS, I. P., e disponibilizada na 
respetiva página eletrónica (Internet), sendo ainda publicado um aviso na 2.ª 
série do Diário da República, com informação sobre a sua publicitação, nos 
termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria. 27. - As atas do júri onde constam os 
parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, grelha classificativa e o sistema de valoração final, são 
facultados aos candidatos sempre que solicitados, no prazo de três dias úteis 
contados da data de entrada por escrito do pedido. 28. – Forma e comunicação 
aos candidatos: Todas as notificações aos candidatos admitidos e excluídos, 
incluindo as necessárias para efeitos de audiência prévia e as convocatórias para 
a realização de qualquer método de seleção que exija a presença do candidato, 
são efetuadas preferencialmente através de correio eletrónico ou plataforma 
eletrónica, com recibo de entrega de notificação de acordo com o previsto no 
n.º 1 do artigo 10.º da Portaria. 29. - Composição do Júri: O júri dos presentes 
procedimentos é composto por um presidente, dois vogais efetivos e dois vogais 
suplentes: 29.1 - Os presidentes do júri serão substituídos, nas suas faltas e 
impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo. 29.2 - Ref.ª A — Presidente: Cláudia 
Sofia Coelho Fernandes Monteiro, Diretora de Serviços de Gestão, Informação, 
Relações-Públicas e Arquivo da Secretaria Geral do Ministério da Saúde; 1.º 
Vogal Efetivo: Dina Susana Costa Santos, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 2.º 
Vogal Efetivo: Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 1.º 
Vogal Suplente: Maria Laurinda Lourenço Dias, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 
2.º Vogal Suplente: Sónia Alexandra Carvalho Pedrosa, Técnica Superior da 
ACSS, I.P.; 29.3 - Ref.ª B — Presidente: Ana Carla Martins Correia, Chefe de 
Divisão da Cooperação da Direção-Geral da Saúde; 1.º Vogal Efetivo: Dina 
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Susana Costa Santos, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 2.º Vogal Efetivo: 
Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 1.º Vogal Suplente: 
Paula Alexandra da Conceição Machado, Técnica Superior do Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.; 2.º Vogal Suplente: Ana Sofia Marques 
Nunes, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 29.4 - Ref.ª C — Presidente: Cláudia 
Sofia Coelho Fernandes Monteiro, Diretora de Serviços de Gestão, Informação, 
Relações-Públicas e Arquivo da Secretaria Geral do Ministério da Saúde; 1.º 
Vogal Efetivo: Dina Susana Costa Santos, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 2.º 
Vogal Efetivo: Susana Cristina Carlos Botelho, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 
1.º Vogal Suplente: Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 
2.º Vogal Suplente: Sónia Alexandra Carvalho Pedrosa, Técnica Superior da 
ACSS, I.P.; 29.5 - Ref.ª D — Presidente: João Manuel Rolo de Oliveira, Chefe de 
Divisão de Gestão de Recursos da Secretaria Geral do Ministério da Saúde; 1.º 
Vogal Efetivo: Dina Susana Costa Santos, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 2.º 
Vogal Efetivo: Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 1.º 
Vogal Suplente: Ana Sofia Martorell Cordeiro Rocha Macedo Barreto, Técnica 
Superior da ACSS, I.P.; 2.º Vogal Suplente: Gil Miguel Pereira Francisco, Técnico 
Superior da ACSS, I.P.; 29.6 - Ref.ª E — Presidente: João Manuel Rolo de 
Oliveira, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos da Secretaria Geral do 
Ministério da Saúde; 1.º Vogal Efetivo: Dina Susana Costa Santos, Técnica 
Superior da ACSS, I.P.; 2.º Vogal Efetivo: Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica 
Superior da ACSS, I.P.; 1.º Vogal Suplente: Ana Sofia Martorell Cordeiro Rocha 
Macedo Barreto, Técnica Superior da ACSS, I.P.; 2.º Vogal Suplente: Gil Miguel 
Pereira Francisco, Técnico Superior da ACSS, I.P.; 30 —Em cumprimento da 
alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 07 de março de 2022 – A Diretora do 
Departamento de Gestão e Administração Geral, Sara Magalhães 
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