
 

Detalhe de Oferta de Emprego 

 
 

Código da Oferta: OE202107/0704 
 
Tipo Oferta: Mobilidade Interna 
 
Estado: Activa  
 
Nível Orgânico: Ministério da Saúde 
 
Órgão/Serviço: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 
 
Regime: Carreiras Gerais 
 
Carreira: Técnico Superior 
 
Categoria: Técnico Superior 
 
Grau de Complexidade: 3 
 
Remuneração: A detida no lugar de origem 
 
Suplemento Mensal: 0,00 EUR 
 
Caracterização do Posto de Trabalho: 
As atividades a desenvolver traduzem-se, nomeadamente, na realização das seguintes 
tarefas: 
a) Promover e executar os procedimentos administrativos relativos à constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de emprego do pessoal da IGAS; 
b) Elaborar pareceres jurídicos relativamente a questões sobre remunerações e outros 
abonos, bem como sobre férias, faltas e licenças do pessoal da IGAS; 
c) Assegurar o processamento salarial dos trabalhadores da IGAS e todas as diligências 
subsequentes; 
d) Apoio no processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores da IGAS; 
e) Executar as demais tarefas inerentes à DGRI na área dos Recursos Humanos 
 
 
 

Local Trabalho Nº 
Postos 

Morada Localidade Código 
Postal 

Distrito Concelho 

Inspeção-Geral das 
Atividades em 
Saúde 

1 Avenida 24 
de Julho, 
n.º 2 L 

 
1249072 
LISBOA 

Lisboa Lisboa 

Total Postos de Trabalho: 1 
 
Observações: Torna-se público que a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS), 
conforme Despacho do Senhor Inspetor-Geral, pretende recrutar um (1) Técnico Superior, 

https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?CodOferta=89169
https://www.bep.gov.pt/Default.aspx


em regime de mobilidade interna na categoria, nos termos do disposto no artigo 92.º e 
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida, para o exercício de funções 
para a Divisão de Gestão de Recursos Internos (DGRI), de acordo com os requisitos a 
seguir indicados. 
 
1. Caraterização da Oferta: 
Tipo de Oferta: Recrutamento em regime de mobilidade interna na categoria, pelo 
período de 18 meses nos termos do artigo 97.º da LTFP; 
Carreira e Categoria: Técnico Superior; 
Grau de complexidade funcional: 3 
Número de postos de trabalho: 1 (um); 
Habilitações Literárias: Ser detentor de Licenciatura ou Grau Superior nas áreas de 
Direito, Ciências Sociais e Humanas, Gestão de Recursos Humanos, ou Administração 
Pública 
Remuneração: Na situação de recrutamento através do recurso à mobilidade na 
categoria, o trabalhador será remunerado pela posição remuneratória em que se 
encontre posicionado no serviço de origem; 
Local de trabalho: Sede da IGAS, sita na Avenida 24 de julho 2L, 1249-072 Lisboa. 
 
2. Caraterização do posto de trabalho a ocupar: 
As atividades a desenvolver traduzem-se, nomeadamente, na realização das seguintes 
tarefas: 
a) Promover e executar os procedimentos administrativos relativos à constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de emprego do pessoal da IGAS; 
b) Elaborar pareceres jurídicos relativamente a questões sobre remunerações e outros 
abonos, bem como sobre férias, faltas e licenças do pessoal da IGAS; 
c) Assegurar o processamento salarial dos trabalhadores da IGAS e todas as diligências 
subsequentes; 
d) Apoio no processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores da IGAS; 
e) Executar as demais tarefas inerentes à DGRI na área dos Recursos Humanos 
 
 
3. Requisitos de Admissão: 
Os candidatos devem ser detentores de uma relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas, constituída por tempo 
indeterminado. 
 
4. Métodos de Seleção: 
A seleção dos candidatos será efetuada com base na avaliação curricular e entrevista 
profissional de seleção. 
4.1 - Na Avaliação Curricular (AC) serão analisados os seguintes fatores: 
a) Habilitação Académica - será ponderada o nível habilitacional detido; 
b) Formação Profissional - apenas se considerará a formação profissional respeitante às 
áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 
competências necessárias aos postos de trabalho a preencher; 
c) Experiência Profissional - com incidência sobre a execução de atividades inerentes aos 
postos de trabalho em causa; 
d) Avaliação de Desempenho - será ponderada a avaliação relativa aos dois últimos 
biénios, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar. 
4.2 – A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), visa avaliar, de forma objetiva e 
sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados, durante 
a interação estabelecida entre o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, e terá 
a duração de 30 minutos. 



A Entrevista Profissional de Seleção é avaliada segundo os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 
4.3 - A valoração dos métodos anteriormente referidos, será convertida numa escala de 0 
a 20 valores considerando-se a valoração até às centésimas, de acordo com a 
especificidade de cada método, através da aplicação da seguinte fórmula final: 
CF = 0,70 AC + 0,30 EPS 
em que: 
CF = Classificação Final 
AC = Avaliação Curricular 
EPS = Entrevista profissional de seleção 
 
5. Candidaturas: 
Prazo: 10 dias úteis a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público. 
 
6. Formalização da Candidatura: 
A candidatura deve ser formalizada mediante requerimento dirigido ao Inspetor-Geral da 
IGAS e acompanhada dos documentos elencados no ponto 8. 
 
7. Modo de apresentação: 
A candidatura deve ser identificada com a menção “Mobilidade” bem como a indicação 
do código da oferta da BEP e enviada por mensagem de correio eletrónico para o 
endereço igas@igas.min-saude.pt dentro do prazo fixado, com recibos de entrega e de 
leitura. 
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do CPA o candidato deve informar o seu 
consentimento prévio de envio das notificações decorrentes da candidatura ao 
recrutamento por mobilidade na categoria através de endereço de correio eletrónico, 
pelo que deverá anexar à candidatura uma declaração a manifestar o seu consentimento 
em receber notificações do endereço de e-mail igas@igas.min-saude.pt 
 
8. Documentos a apresentar: 
a) Curriculum vitae detalhado na área objeto do presente recrutamento, com contacto 
telefónico e e-mail, datado e assinado; 
b) Declaração emitida pelo serviço a que pertence o candidato, com indicação da 
natureza do vínculo detido, da unidade orgânica onde está integrado, das funções 
desempenhadas, bem como da respetiva natureza, duração e posição remuneratória e 
Avaliação de Desempenho dos últimos dois biénios. 
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias; 
d) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas, com indicação do 
número de horas de duração e relacionadas com a caracterização do posto de trabalho a 
ocupar, sob pena de as mesmas não poderem ser consideradas. 
 
9. Forma das notificações: 
Todas as notificações são enviadas por mensagem de correio eletrónico com recibo de 
entrega e de leitura para o endereço indicado pelos candidatos. 
 
— O Subinspetor-Geral, Sérgio Miguel Farinha Gomes de Abreu. 
 
 
Relação Jurídica Exigida: CTFP por tempo indeterminado 
 
Requisitos para a Constituição de Relação Jurídica : 
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 
internacional ou lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
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 indispensáveis ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
 
Habilitação Literária: Licenciatura 
 
Descrição da Habilitação Literária: Ser detentor de Licenciatura ou Grau Superiora 
 
 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática 

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada 

Outros Requisitos: Ser detentor de Licenciatura ou Grau Superior nas áreas de Direito, 

Ciências Sociais e Humanas, Gestão de Recursos Humanos, ou Administração Pública 

Envio de candidaturas para: igas@igas.min-saude.pt 

Contatos:213408100 

Data Publicitação:2021-07-23 

Data Limite: 2021-08-06 

Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social: 

Descrição do Procedimento: Procedimento por mobilidade interna para preenchimento 
de um (1) posto de trabalho para a carreira geral de técnico superior, categoria de 
técnico superior (área recursos humanos), para a Divisão de Gestão de Recursos Internos 


