
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202209/0344
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: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico
Grau de Complexidade: 2

Remuneração: Correspondente à posição remuneratória na situação jurídico-funcional de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Funções de natureza administrativa e executiva, de aplicação de métodos e 
processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais, 
nomeadamente, secretariado, expediente geral, gestão documental e arquivo, 
acompanhamento e preparação de procedimentos no âmbito das tarefas e 
atividades que resultam para a Administração Central do Sistema Central de 
Saúde do exercício de funções como Beneficiário – Intermediário do Plano de 
Recuperação e Resiliência. 

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: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

ACSS, I.P. - Porto 1 Av. Do Breiner, 121 Porto 4050126 PORTO Porto                    
              

Vila Nova de Gaia  
                    

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Capacidade de trabalho, 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 e Microsoft Outlook; domínio escrito e 
falado da língua portuguesa.

Envio de Candidaturas para: recrutamentos@acss.min-saude.pt
Contacto: 217925800

Data Publicitação: 2022-09-12
Data Limite: 2022-09-26

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 17563/2022, publicado na 2.ª Série do D.R., n.º 175, de 09 
de setembro

Texto Publicado em Jornal Oficial: A Administração Central do Sistema de Saúde I.P., de acordo com o despacho da 
Vice-Presidente do Conselho Diretivo, de 17 de agosto de 2022, em substituição 
do Presidente, pretende proceder ao preenchimento de um posto de trabalho 
por recurso à mobilidade, para exercício de funções no Núcleo Funcional do 
Plano de Recuperação e Resiliência, 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: A correspondente 
à posição remuneratória na situação jurídico-funcional de origem. 2- 
Caracterização do posto de trabalho: Referência 2022/MI/AT/NPRR-P: 1 (um) 
posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico. Atividades: 
funções de natureza administrativa e executiva, de aplicação de métodos e 
processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais, 
nomeadamente, secretariado, expediente geral, gestão documental e arquivo, 
acompanhamento e preparação de procedimentos no âmbito das tarefas e 
atividades que resultam para a Administração Central do Sistema Central de 
Saúde do exercício de funções como Beneficiário – Intermediário do Plano de 
Recuperação e Resiliência. Perfil de competências: capacidade de trabalho, 
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 e Microsoft Outlook; domínio escrito e falado da 
língua portuguesa. 3 - Habilitações Literárias: 12º ano de escolaridade 4 – 
Requisitos de gerais de admissão: Ser titular de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado. 5 – Local de trabalho: Núcleo do Plano de 
Recuperação e Resiliência da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P no 
Porto. 6 – Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar do dia 
seguinte à 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 número do aviso (extrato) do Diário da República e referência 
pretendida ou 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, 12 de setembro de 2022 – A 
Coordenadora da Unidade de Compras e Logística – Ângela Linhares
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