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 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso (extrato) n.º 8174/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e após homologação por meu 
despacho de 4 de junho de 2018, torna-se público que a lista unitária 
de ordenação final referente ao procedimento concursal comum, aberto 
através do Aviso n.º 1715/2018, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018, se encontra afixada nas 
instalações da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, sita na Av. 24 
de Julho, 2 L, em Lisboa, bem como disponível no sítio da internet em 
www.igas.min-saude.pt.

05-06-2018. — A Inspetora-Geral, Leonor Furtado.
311406682 

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

Aviso n.º 8175/2018

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, por tempo indeterminado, para ocupação de 
um posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal 
do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., na 
categoria de técnico de 2.ª classe da carreira técnica de diagnóstico 
e terapêutica, profissão de análises clínicas e de saúde pública.
1 — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no ar-

tigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por 
despacho do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, (INSA) Dr. Fernando de Almeida, 
de 22 de maio de 2018, no âmbito das suas competências, se encontra 
aberto pelo período de 15 dias úteis, a contar da data de publicação 
do presente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
técnico de 2.ª classe da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica, 
profissão de análises clínicas e de saúde pública, do mapa de pessoal 
do INSA na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado.

2 — Foi dado cumprimento ao previsto no artigo 34.º do Regime de 
Valorização Profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego 
público (RVP), aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, tendo a 
entidade gestora do sistema de requalificação (Direção -Geral da Qualifi-
cação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA), expressamente 
declarado a inexistência de trabalhadores em situação de valorização 
profissional, cujo perfil se adequasse às características do posto de 
trabalho em causa.

3 — Local de Trabalho: Instalações do INSA, IP, sitas na Avenida 
Padre Cruz, 1649 -016 Lisboa.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento 
do posto de trabalho indicado no presente aviso, e para os que vierem 
a ocorrer no prazo de um ano, contado da data de homologação da lista 
de classificação final.

5 — Identificação e caracterização do posto de trabalho — O con-
teúdo funcional do lugar a prover é o constante da alínea a), n.º 1, do 
artigo 5.º e artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro. 
A área funcional do lugar a ocupar enquadra -se no Departamento de 
Doenças Infeciosas, ao qual compete desenvolver atividades nas áreas 
dos diversos agentes microbiológicos e da respetiva imunologia, as-
segura a resposta laboratorial em emergências de origem biológica e 
efetua estudos de vetores e doenças infecciosas, integrando o Centro de 
Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambour-
nac, conforme previsto no artigo 6.º do Anexo à Portaria n.º Portaria 
n.º 162/2012, de 22 de maio.

5.1 — Conteúdo funcional: exercício de funções no âmbito das ati-
vidades inerentes ao Departamento de Doenças Infeciosas, nomeada-
mente:

Receção e distribuição de amostras biológicas de utentes em aplicação 
informática de gestão de análises específica adotada pela Instituição, 
assim como registo de resultados e respetiva validação intermédia.

Registo de dados relativos a amostras biológicas e a estirpes micro-
bianas em bases de dados informáticas. 

Colheita de produtos biológicos.
Processamento de amostras biológicas.
Extração de ácidos nucleicos.
Execução de técnicas da coloração de preparações histológicas;

Identificação de estirpes bacterianas e interpretação de provas con-
vencionais de identificação;

Execução de técnicas de biologia molecular;
Execução de técnicas utilizadas em estudos imunológicos;
Execução de testes de sensibilidade aos antibióticos.
Execução de exames parasitológicos.
Colaboração na análise de resultados experimentais obtidos no âmbito 

dos procedimentos laboratoriais.
Participação na execução de ensaios e de programas de avaliação 

externa da qualidade.
Colaboração em atividades de acreditação de ensaios.
Participação em projetos de investigação
Participação em apresentações e publicações científicas.

6 — Remuneração — Correspondente ao escalão e índice salarial 
da tabela constante no mapa anexo ao Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de 
dezembro, com a atualização resultante da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro, com as limitações impostas pela Lei do Orçamento do 
Estado, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as generica-
mente vigentes para os trabalhadores da Administração Pública.

7 — Requisitos gerais e especiais:
7.1 — Requisitos gerais — Poderão candidatar -se ao presente pro-

cedimento, os trabalhadores que até à data limite para apresentação das 
candidaturas, possuam os requisitos previstos no artigo 47.º do Decreto-
-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, Convenção Internacional ou Lei especial;

b) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente exigíveis 
para o desempenho do cargo;

c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 
obrigatório;

d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 
para o exercício das funções a que se candidata;

e) Ser física e mentalmente saudável e ter cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória;

7.2 — Ser detentor de vínculo de emprego público previamente cons-
tituído, por tempo indeterminado.

7.3 — Ser detentor de curso superior ministrado nas escolas superio-
res de tecnologia da Saúde, ou na Escola Superior de Alcoitão ou seu 
equivalente legal ou detentor de curso ministrado noutro estabelecimento 
de ensino superior no âmbito das profissões constantes do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro, ou em outro legalmente 
reconhecido.

7.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade especial, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do serviço, idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Formalização das candidaturas  -
As candidaturas deverão ser formalizadas através do preenchimento 

obrigatório do formulário de candidatura, disponível na página eletró-
nica do INSA, em www.insa.min -saude. pt na funcionalidade “Institu-
cional — instrumentos de gestão — recrutamento — procedimentos 
concursais”.

O candidato deve identificar, inequivocamente, no formulário de 
candidatura o posto de trabalho pretendido com indicação da carreira, 
categoria e atividade caraterizadoras do posto de trabalho a ocupar.

8.1 — Só é admissível a apresentação de candidatura em suporte 
de papel.

8.2 — A entrega da candidatura poderá ser efetuada:
Pessoalmente no serviço de expediente, na morada indicada no ponto 3, 

com indicação exterior de Procedimento concursal — Aviso n.º …, de …”, 
no período compreendido entre as 09H30M e as 16H30M; ou,

Através de correio registado e com aviso de receção, até ao termo 
do prazo fixado, para a morada indicada no ponto 3, situação em que 
se atenderá à data do respetivo registo, endereçado à Direção de Ges-
tão de Recursos Humanos, com indicação exterior de “Procedimento 
concursal — Aviso n.º …, de…”;

8.3 — As candidaturas devem ser acompanhadas, obrigatoriamente, 
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente atualizado, dele devendo constar 
os seguintes elementos: nome, morada, contactos, incluindo endereço 
de correio eletrónico, número do bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão, habilitações literárias, funções que exerce bem como as que 
exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades 
relevantes, assim como a formação profissional detida, com indicação 


