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 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Despacho n.º 7391/2017
Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho o trabalhador, em regime de período experimental, é acompa-
nhado por um júri, conforme Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
na redação atual, designadamente os artigos 20.º a 24.º, ex vi n.º 3, do 
citado artigo 46.º;

Pelo Despacho n.º 18/2016, de 11 de julho de 2016, foi determinada 
a composição do júri do período experimental para os trabalhadores 
nomeados para a carreira especial de inspeção da Inspeção -Geral das 
Atividades em Saúde, motivada na necessidade de um acompanhamento 
permanente, direto e pessoal, a todos os trabalhadores em regime de pe-
ríodo experimental, apoiados, também, pela designação de orientadores 
de formação em contexto de trabalho;

Pelo Despacho n.º 27/2016, de 30 de dezembro de 2016, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2017, a seu pedido, o Licenciado Paulo Alexandre 
dos Santos Silva cessou as funções que vinha exercendo como Chefe 
da Equipa Multidisciplinar 2, tendo sido autorizado a exercer as suas 
funções, como Inspetor da IGAS, no Norte do País, tendo cessado 
desse modo, o acompanhamento permanente, direto e pessoal com os 
trabalhadores em período experimental;

Pelo Despacho n.º 28/2016, de 30 de dezembro de 2016, o Licenciado 
Sérgio Miguel Farinha Gomes de Abreu, foi nomeado Chefe de Equipa 
Multidisciplinar 2, com efeitos a 1 de janeiro de 2017, passando a garantir 
a continuidade do acompanhamento permanente, direto e pessoal, aos 
trabalhadores em regime de período experimental;

Por sua vez, pelo despacho 15021/2016, de 30 de novembro de 2016, 
do Secretário de Estado da Administração Interna, a Licenciada Marta 
João Mesquita Pereira Domingues Nunes, foi nomeada assessora do 
respetivo gabinete, com efeitos a 7 de novembro de 2016 suspendendo, 
desse modo, o exercício das suas funções como Chefe de Divisão, da 
Divisão de Gestão de Recursos e consequentemente, também como 
vogal suplente;

Assim, pelo Despacho n.º 24/2016, de 07 de novembro de 2017, a Li-
cenciada Zulmira Maria Ribeiro Trindade Simas, foi nomeada, em regime 
de substituição, chefe de divisão da Divisão de Gestão de Recursos, com 
efeitos a 7 de novembro de 2016, substituindo a Licenciada Marta João 
Mesquita Pereira Domingues Nunes, para todos os efeitos;

Considerando que, nos termos consagrados pelos n.os 2, do artigo 20.º, 
e n.os 4 e 8, do artigo 21.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, ex 
vi n.º 6, do artigo 46.º, da LTFP, compete ao dirigente máximo do serviço 
designar os membros do júri e alterar a sua composição;

Considerando, ainda, a necessidade de, urgentemente se dar continui-
dade às operações necessárias à avaliação dos trabalhadores que se en-
contram no período experimental em curso, face ao termo do período de 
doze meses contados desde 18 de julho de 2016, conforme o artigo 3.º, do 
Regulamento do período experimental, anexo ao Despacho n.º 16/2016, 
de 15 de junho e do disposto no n.º 3, do artigo 49.º da LTFP;

Determina -se a alteração do Despacho n.º 18/2016, de 8 de julho, 
relativo à composição do júri do período experimental, nos seguintes 
termos:

1 — Designar como 2.º vogal efetivo, do júri do período experimen-
tal, o Licenciado Sérgio Miguel Farinha Gomes de Abreu, chefe de 
Equipa Multidisciplinar 2, substituindo o Licenciado Paulo Alexandre 
dos Santos Silva;

2 — Designar como 2.º vogal suplente, a Licenciada Zulmira Maria 
Ribeiro Trindade Simas, chefe de divisão, em regime de substituição, da 
Divisão de Gestão de Recursos, substituindo a Licenciada Marta João 
Mesquita Pereira Domingues Nunes;

3 — O presente despacho produz efeitos imediatos.
4 — Publique -se e divulgue -se na página eletrónica da IGAS.
25 de julho de 2017. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.

310684868 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso n.º 9633/2017
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, (INSA, IP), 

nos termos do previsto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
pretende recrutar, mediante mobilidade interna, um técnico superior 
para o exercício de funções no Setor de Instalações e Equipamentos da 
Direção de Gestão de Recursos Técnicos, de acordo com o seguinte:

1 — Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria;
2 — Categoria/carreira: assistente operacional ou assistente técnico;
3 — Remuneração: correspondente à posição e nível remuneratório 

detidos no lugar de origem, em conformidade com o disposto na Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro;

4 — Caraterização do posto de trabalho: exercício de funções no âm-
bito das competências inerentes ao Setor de Instalações e Equipamentos, 
da Direção de Gestão de Recursos Técnicos, conforme previsto no ar-
tigo 14.º do Anexo à Portaria n.º 162/012, de 22 de maio, conjugado com 
o artigo 47.º do Regulamento Interno n.º 329/2013, de 28 de agosto.

5 — Conteúdo funcional:
a) Instalar, substituir e reparar redes elétricas e armaduras de baixa tensão;
b) identificar e reparar redes, circuitos e quadros elétricos;
c) Verificar e reparar equipamentos de AVAC e equipamentos de frio;
d) Assegurar a exploração otimizada das instalações técnicas especiais, 

bem como promover a economia e a eficiência energética;
e) Assegurar e manter a operacionalidade do grupo oficinal de eletri-

cidade, AVAC e sistemas de frio;
f) Reportar superiormente as necessidades materiais atinentes às 

reparações necessárias;
g) Propor superiormente medidas de economia e eficiência energética.

6 — Requisitos de admissão: estar integrado na carreira de assistente 
operacional ou de assistente técnico, ser detentor de vínculo de emprego 
público e ser habilitado com a escolaridade obrigatória ao nível do 9.º 
ano ou superior.

7 — Requisitos preferenciais: pretende -se um assistente operacional 
ou assistente técnico com conhecimentos em: AVAC (Aquecimento, 
ventilação e ar condicionado) e sistemas de frio, e instalações elétricas 
de baixa tensão. Valorizam -se os candidatos que detenham cursos de 
especialização tecnológica (CET) nas áreas de eletricidade e/ou AVAC 
(energia e climatização).

8 — Local de trabalho: instalações do INSA, IP, sitas na Avenida 
Padre Cruz, 1649 -016 Lisboa;

9 — Formalização de candidaturas: as candidaturas podem ser en-
tregues pessoalmente ou remetidas pelo correio para a morada indi-
cada no ponto 8, e ainda por via eletrónica para o endereço recursos.
humanos@insa.min -saude.pt, devendo ser acompanhadas dos seguintes 
documentos:

a) currículo profissional, documento comprovativo do vínculo de em-
prego público detido, documento comprovativo da remuneração auferida 
e documento comprovativo da última avaliação de desempenho.

10 — Prazo de candidatura: 20 dias úteis, a contar da data de publi-
cação do presente Aviso no Diário da República.

27 de julho de 2017. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

310682404 

 Aviso n.º 9634/2017
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, (INSA, IP), 

nos termos do previsto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
pretende recrutar, mediante mobilidade interna, um técnico superior 
para o exercício de funções no Setor de Instalações e Equipamentos da 
Direção de Gestão de Recursos Técnicos, de acordo com o seguinte:

1 — Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria;
2 — Categoria/carreira: técnico superior;
3 — Remuneração: correspondente à posição e nível remuneratório 

detidos no lugar de origem, em conformidade com o disposto na Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro;

4 — Caraterização do posto de trabalho: exercício de funções no âm-
bito das competências inerentes ao Setor de Instalações e Equipamentos, 
da Direção de Gestão de Recursos Técnicos, conforme previsto no ar-
tigo 14.º do Anexo à Portaria n.º 162/012, de 22 de maio, conjugado com 
o artigo 47.º do Regulamento Interno n.º 329/2013, de 28 de agosto.

5 — Conteúdo funcional:
a) Assegurar e avaliar as infraestruturas necessárias à instalação de 

equipamentos em todos os edifícios do INSA, IP;
b) Assegurar o adequado funcionamento das instalações e equipa-

mentos do INSA, IP;
c) Assegurar os procedimentos relativos à manutenção das instalações 

técnicas especiais, equipamentos e edifícios, INSA, IP;
d) Acompanhar a fiscalização de obras realizadas no INSA, IP, por 

entidades externas;
e) Apoiar os restantes serviços no lançamento de concursos e apre-

ciação de propostas que tenham por objetivo a realização de obras ou 
contratos de aquisição, manutenção ou conservação de instalações e 
equipamentos;

f) Assegurar a exploração otimizada das instalações técnicas especiais, 
bem como promover a economia e a eficiência energética;

g) Assegurar e manter a operacionalidade do grupo oficinal de ele-
trónica, eletricidade, carpintaria, mecânica e canalização;

h) Prestar assessoria técnica em matérias atinentes às instalações e 
equipamentos tendo presente a promoção do ambiente;


