
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202111/0430

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

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: A detida na origem, até ao limite máximo da 6.ª posição da carreira/categoria de 
técnico superior

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Atividades: Assegurar a eficácia do sistema de controlo interno, bem como, 
contribuir para o seu aperfeiçoamento;
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 entidades externas com responsabilidades ao nível do controlo.
Perfil de competências: 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.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

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.

Requisitos de Nacionalidade: Sim

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Gestão de Empresas, Finanças, Administração Pública, Direito, Auditoria e / ou 
Economia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Gestão
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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:

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

Contacto: 217925800

Data Publicitação: 2021-11-17

Data Limite: 2021-12-02

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República, 2ª Série, de 16 de novembro
Aviso (extrato) n.º 21502/2021

Texto Publicado em Jornal Oficial: Procedimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de 
trabalho da categoria e carreira de técnico superior previsto no mapa de pessoal 
da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.) 1 – Nos termos 
do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna-se público que, por Deliberação do Conselho Diretivo da ACSS,I.P. 
de 04 de novembro de 2021, encontra-se aberto, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da data de publicitação do presente aviso procedimento concursal comum 
para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para a carreira de técnico 
superior do mapa de pessoal da ACSS, I.P., na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer funções no 
Gabinete de Auditoria Interna da ACSS, I.P. 2 – Através de declaração emitida 
pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público foi demonstrada 
inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional. 3 – 
Requisitos especiais: Ser detentor de em Licenciatura em Gestão de Empresas, 
Finanças, Administração Pública, Direito, Auditoria e / ou Economia. 4 – Ao 
presente procedimento são aplicáveis as pertinentes disposições legais, 
nomeadamente, as previstas na Lei Geral de Trabalho Público em Funções 
Públicas, doravante designada por LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, na Portaria n.º 125-A, de 30 de abril, com 
a redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, adiante designada 
Portaria e Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual. 5 – Âmbito do 
recrutamento e requisitos de admissão: 5.1. Ser detentor de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado ou encontrar-se em situação de requalificação; 
5.2. Poderão candidatar-se ao presente procedimento concursal os candidatos 
que reúnam até à data de abertura os requisitos previstos no artigo 17.º da 
LTFP, designadamente: a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada 
pela Constituição, convenção internacional ou lei especial; b) Ter 18 anos de 
idade completos; c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 
interdito para o exercício das funções a que se candidata; d) Possuir robustez 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções a que se 
candidata; e) Possuir plano de vacinação obrigatório válido. 6 – Não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria em referência e, não se encontrando em 
mobilidade, ocupem postos de trabalho no mapa de pessoal da ACSS, I.P., 
idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o referido 
procedimento, nos termos da alínea k), n.º 3 do artigo 11.º da Portaria. 7 - 
Caracterização do posto de trabalho e perfil de competências: Atividades: 
Assegurar a eficácia do sistema de controlo interno, bem como, contribuir para o 
seu aperfeiçoamento; 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 entidades externas com 
responsabilidades ao nível do controlo. Perfil de competências: 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. 8 – Formalização das candidaturas: 8.1. 
As candidaturas deverão ser formalizadas, nos termos do artigo 19.º da Portaria, 
mediante o preenchimento do formulário de candidatura, que se encontra 
disponível no site da ACSS, I.P, em www.acss.min-saude.pt., 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. 8.2. Com a candidatura deverão ser entregues fotocópias legíveis dos 
seguintes documentos: a) Curriculum vitae datado e assinado; b) Fotocópia 
legível do documento comprovativo das habilitações literárias; c) Comprovativos 
da avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a três 
ciclos avaliativos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar; d) 
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; Público; e) Declaração, devidamente atualizada e autenticada, do 
órgão ou serviço de origem, com a identificação do vínculo de emprego público 
de que é titular, a categoria, a antiguidade na categoria e na carreira, a posição 
e nível remuneratório com a data de produção de efeitos e o correspondente 
montante pecuniário; f) Declaração, devidamente atualizada e autenticada com 
descrição das principais atividades que vem desenvolvendo e desde que data. 
8.3. 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 http://www.acss.min-
saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Formulario-candidatura_ACSS_2021.pdf 
ao qual deve ser anexada a documentação requerida. 8.4. A formalização das 
candidaturas só poderá ser efetuada por esta via, sob pena da sua não 
consideração. 8.5. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão 
punidas nos termos da lei. 8.6. O não preenchimento ou o preenchimento 
incorreto dos elementos relevantes do formulário, por parte dos candidatos, é 
motivo de exclusão. 8.7. 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 elementos comprovativos das suas declarações, bem como a 
exibição dos originais dos documentos apresentados. 8.8. A falta de 
apresentação dos documentos exigidos no presente aviso determina a exclusão 
dos candidatos, nos termos do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria. 9 – Local de 
trabalho: Os trabalhadores desenvolverão a sua atividade profissional nas 
instalações da ACSS, I.P., sitas na cidade de Lisboa, Parque de Saúde de Lisboa, 
Edifícios 16-18, Avenida do Brasil, 53 – 1700-063 Lisboa. 10 – Métodos de 
seleção: 10.1. No caso dos candidatos abrangidos pelo disposto no n.º 1 do 
artigo 36.º da LTFP e no n.º 1 dos artigos 5.º e 6.º da Portaria, os métodos de 
seleção a utilizar são os seguintes: i) Método de seleção obrigatório: Prova de 
Conhecimentos (PC); ii)Método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS). O método de seleção obrigatório: Prova de Conhecimentos (PC) 
tem uma ponderação de 70% para a valoração final, em conformidade com o 
previsto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria. A bibliografia e a legislação 
necessárias à preparação da prova do método de seleção obrigatório Prova de 
Conhecimentos (PC), serão os seguintes: • Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de 
novembro (na sua atual redação) - Lei Orgânica do Ministério da Saúde (na sua 
atual redação) • Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro (na sua atual 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

redação - Lei Orgânica da ACSS, I.P. (na sua atual redação) • Portaria n.º 
155/2012, de 22 de maio - Estatutos da ACSS, I.P.; • Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (na sua atual redação) - Código dos Contratos Públicos (CCP) 
(na sua atual redação) • Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (na sua atual redação) 
- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) (na sua atual redação) • 
Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho (na sua atual redação) Regime da 
Administração Financeira do Estado (RAFE) (na sua atual redação); • Decreto-Lei 
n.º 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de Normalização Contabilística para 
as Administrações Públicas (SNS-AP); • Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro 
(na sua atual redação - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 
Desempenho na Administração Pública (SIADAP); • “Enquadramento 
Internacional de práticas profissionais de Auditoria Interna”, Instituto Português 
de Auditoria Interna, versão em vigor desde 01.01.2013, in www.ipai.pt 10.2. No 
caso dos candidatos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, conjugado 
com o n.º 1 dos artigos 5.º e 6.º da Portaria, e exceto quando afastados por 
escrito pelo candidato ao abrigo da referida disposição legal, os métodos de 
seleção a utilizar são os seguintes: i) Método de seleção obrigatório: Avaliação 
Curricular (AC). ii) Método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS). O método de seleção obrigatório: Avaliação Curricular (AC) tem 
uma ponderação de 70% para a valoração final, em conformidade com o 
previsto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria. No método de seleção obrigatório: 
Avaliação Curricular (AC) serão considerados e ponderados os seguintes fatores: 
a) Habilitação académica (HA); b) Experiência profissional (EP); c) Formação 
profissional (FP); d) Avaliação de desempenho (AD). 10.3. Aos candidatos 
referidos nos pontos 10.1 e 10.2 do presente aviso, será ainda aplicado o 
método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de Seleção (EPS). O 
método de seleção facultativo: Entrevista Profissional de Seleção (EPS) tem uma 
ponderação de 30% para a valoração final, em conformidade com o previsto no 
n.º 2 do artigo 6.º da Portaria. 10.4. Classificação Final A classificação final será 
obtida numa escala de 0 a 20 valores através da seguinte fórmula: a) Para os 
métodos de seleção previstos nos pontos 10.1. e 10.3 do presente aviso: CF = 
70%PC + 30% EPS Sendo que: CF – Classificação Final PC – Prova de 
Conhecimentos EPS – Entrevista Profissional de Seleção b) Para os métodos de 
seleção previstos nos pontos 10.2 e 10.3 do presente aviso: CF = 70%AC + 
30% EPS Sendo que: CF – Classificação Final AC – Avaliação Curricular EPS – 
Entrevista Profissional de Seleção 10.5. Ao abrigo do n.º 9 do artigo 9.º da 
Portaria, cada um dos métodos de seleção é eliminatório. 11 – Motivos de 
exclusão: São, designadamente, motivos de exclusão do presente procedimento 
concursal a apresentação da candidatura fora do prazo e o incumprimento dos 
requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais motivos legais ou 
regulamentarmente previstos. 12 – Composição dos Júris: O júri terá a seguinte 
composição, sendo que o 1.º vogal efetivo substitui o presidente nas suas faltas 
e impedimentos: Presidente: Vitor Manuel Marçal Alexandre (Coordenador do 
GAI); 1.º Vogal efetivo: Carla Maria Ferreira Oliveira (Coordenadora da UOC); 
2.º Vogal efetivo: Sónia Alexandra Carvalho Pedrosa (Técnica Superior do DAG); 
1.º Vogal suplente: André Filipe Jangão Frescata Vilhena (Técnico Superior do 
GAI); 2.º Vogal suplente: Maria Laurinda Lourenço Dias (Técnica Superior do 
DAG). 13 – Posicionamento remuneratório: 13.1. A posição remuneratória de 
referência é a detida na origem, até ao limite máximo da 6.ª posição da 
carreira/categoria de técnico superior. 13.2. 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. 14 – 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. 15 – Lista Unitária de ordenação final dos 
candidatos: 15.1. À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 
aplicável com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 10.º. 15.2. A lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, após homologação, é 
afixada em local visível e público das instalações do empregador público e 
disponibilizada no seu sítio da Internet, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª 
série do Diário da República com informação sobre a sua publicitação. 16 – Em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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