
Apresentação de Candidaturas

Local: recrutamentos@acss.min-saude.pt 

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

Código da Oferta: OE202210/0595
Tipo Oferta: Procedimento Concursal para Cargos de Direção

Estado: Expirada
Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Organismo Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Regime: Cargos não inseridos em carreiras

Cargo: Direcção Intermédia de 2ºgrau

Área de Actuação: Coordenar o Gabinete de Auditoria Interna cujas competências se encontram 
previstas no artigo 9.º da Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio.

Remuneração: 2621,68
Sumplemento Mensal: 195.37 EUR

Conteúdo Funcional:

O constante das alíneas a) a h) do n.º 2 do artigo 8.º do Estatuto do Pessoal 
Dirigente, aprovado pela da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, nº 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, nº 3-B/2010, de 28 de abril, nº 64/2011, de 22 de dezembro, n.º 
68/2013, de 29 de agosto e n.º 128/2015, de 03 de setembro.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação: Licenciatura em direito, economia, auditoria ou gestão

Perfil:
Experiência profissional e capacidade técnica na área funcional colocada a
concurso. Competências de liderança e gestão de pessoas; visão estratégica; 
capacidade de comunicação e de argumentação.

Métodos de Selecção a Utilizar: Avaliação curricular e entrevista pública.

Composição do Júri:

Presidente: Victor Emanuel Marnoto Herdeiro, Presidente do Conselho Diretivo 
da ACSS I.P.
1.º Vogal efetivo: Sandra Palma Nunes Cavaca Saraiva de Almeida, Vogal 
Executiva da SPMS, I.P.
2.º Vogal efetivo: Generosa Simões do Nascimento, Professora auxiliar do ISCTE 
– IUL
1.º Vogal suplente: Vogal Suplente: Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vogal do 
Conselho Diretivo da ACSS, I.P.;
2.ª Vogal Suplente: Sandra Isabel Baptista Brás, Vogal do Conselho Diretivo da 
ACSS, I.P.

Detalhe de Oferta de Emprego

Requisitos Legais de Provimento: A- Os constantes do n.º 1 do art.º 20º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Requisitos de Nacionalidade: Sim
Jornal Oficial/Orgão de Comunicação 

Social: Diário da República n.º 201/2022, Série II, de 2022-10-18
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Formalização da Candidatura: Os interessados deverão apresentar as suas candidaturas no prazo de 10 dias úteis a contar 
da data de publicitação deste aviso na bolsa de emprego público, mediante requerimento, 
dirigido ao presidente do conselho diretivo da ACSS, I.P., com a indicação do código de 
oferta do concurso a que se candidatam, e contendo os seguintes elementos: 
a) Identificação completa (nome, data de nascimento, nacionalidade, número de 
identificação civil, número de identificação fiscal, residência, telefone, endereço postal e 
eletrónico).
b) Indicação das habilitações académicas e profissionais e da respetiva da área de formação.
c) Indicação da carreira ou cargo que exerce e do tempo de serviço na categoria ou cargo, 
na carreira e na função pública.
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem passíveis de influir na 
apreciação do seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se devidamente 
comprovados. 
2. Os requerimentos de admissão ao procedimento deverão ser acompanhados dos 
seguintes documentos, sob pena de exclusão: 
a) Curriculum vitae atualizado, datado e assinado; 
b) Documentos comprovativos dos requisitos habilitacionais, da experiência profissional, da 
formação profissional e de quaisquer outros dados que os candidatos considerem relevantes 
e que constem no curriculum vitae apresentado;
c) Declaração, emitida e autenticada pelo respetivo serviço, da qual constem, de maneira 
inequívoca, a natureza do vínculo, a carreira e categoria a que pertence e ainda a 
antiguidade na categoria, carreira e função pública. 
3. As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico para recrutamentos@acss.min-
saude.pt com a menção expressa no assunto da referência BEP e do cargo a concurso. 

Contacto: 217925500

Data de Publicação 2022-10-21
Data Limite: 2022-11-04

Observações Gerais: Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato/a  apresentação dos documentos 
comprovativos das suas declarações. 
O júri pode considerar que nenhum dos candidatos reúne condições para ser nomeado. 
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência 
dos interessados.
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