
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202210/0635
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida no serviço de origem.
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Emissão pareceres jurídicos e elaboração de informações de apoio à decisão na 
área de recursos humanos. Colaboração no processo de revisão de 
procedimentos e implementação SIADAP Ciclo 2022-2023. Apoio nos 
procedimentos concursais em curso. Elaboração de publicações em Diário da 
República.

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.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Direito

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito

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 

Lisboa 1700063 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamentos@acss.min-saude.pt
Contacto: 21795800

Data Publicitação: 2022-10-24
Data Limite: 2022-11-08

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial: Aviso A Administração Central do Sistema de Saúde I.P., de acordo com a 

Deliberação do Conselho Diretivo, de 20 de outubro de 2022, pretende proceder 
ao preenchimento de um posto de trabalho por recurso à mobilidade, para 
exercício de funções no Departamento de Gestão e Administração Geral (DAG), 
nos termos do disposto nos artigos 92.º a 100.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua redação atual. 1 – Caraterização da Oferta: Tipo de oferta: Mobilidade na 
categoria Remuneração: Será fixada, tendo como referência a posição 
remuneratória na situação jurídico-funcional de origem. 2- Caracterização do 
posto de trabalho: Referência 2022/MI/TS/DAG 1 (um) posto de trabalho da 
carreira e categoria de Técnico Superior. Atividades: Emissão pareceres jurídicos 
e elaboração de informações de apoio à decisão na área de recursos humanos. 
Colaboração no processo de revisão de procedimentos e implementação SIADAP 
Ciclo 2022-2023. Apoio nos procedimentos concursais em curso. Elaboração de 
publicações em Diário da República. Perfil de competências: •Experiência 
profissional comprovada de pelo menos dois anos. •Gosto pelo trabalho de 
equipa; •Capacidade de trabalho, autonomia, planeamento e organização, 
personalidade proactiva e espírito de iniciativa; •Boa capacidade de comunicação 
escrita e oral e facilidade de relacionamento interpessoal; •Conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador, designadamente Word, Excel, Power Point, 
Internet e Microsoft Outlook; 3 - Habilitações Literárias: Licenciatura em Direito 
4 – Requisitos de gerais de admissão: Ser titular de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado. 5 – Local de trabalho: Instalações da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., sitas no Parque de Saúde de 
Lisboa, Edifício 18, Avenida do Brasil, 53 – 1700-063 Lisboa. 6 – Prazo de 
apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar da publicação do aviso na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) 7 – Formalização da candidatura: A candidatura 
deve ser formalizada, através de requerimento dirigido ao Presidente do 
Conselho Diretivo da ACSS, I.P. com menção expressa do vínculo, da 
carreira/categoria que detém, da posição e nível remuneratório e a 
correspondente remuneração mensal, contacto telefónico e e-mail. Deve ser 
acompanhada de curriculum vitae detalhado e atualizado e de fotocópia dos 
documentos comprovativos das habilitações literárias. 8 – Apresentação da 
candidatura: A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção 
“Recrutamento por Mobilidade” com indicação expressa do código da oferta da 
Bolsa de Emprego Público. A candidatura deverá ser apresentada até ao termo 
do prazo referido no ponto 6 do presente aviso, por e-mail: 
recrutamentos@acss.min-saude.pt. 9 – Seleção dos candidatos: A seleção dos 
candidatos será efetuada através de avaliação curricular com base na análise do 
curriculum profissional, complementada por entrevista profissional (apenas serão 
convocados para a realização da entrevista, os candidatos selecionados na 
avaliação curricular e que preencham os requisitos de admissão). 10 – A 
presente oferta de emprego estará disponível na página eletrónica da ACSS, I.P. 
Lisboa, 24 de outubro de 2022 – O Presidente do Conselho Diretivo – Victor 
Herdeiro 

Observações

Formação Profissional
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