
Código da Oferta: OE202110/0263 
 
Tipo Oferta: Mobilidade Interna 
 
Estado: Activa  
 
Nível Orgânico: Ministério da Saúde 
 
Órgão/Serviço: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 
 
Regime: Carreiras Não Revistas 
 
Carreira:Especialista de Informática 
 
Categoria: Especialista Informática Grau 1 Nível 1 
 
Grau de Complexidade: 0 
 
Remuneração: A detida na situação jurídico-funcional de origem 
 
Suplemento Mensal: 0,00 EUR 
 
Caracterização do Posto de Trabalho: 
Caraterização do posto de trabalho a ocupar: A um nível geral, este posto de trabalho 
tem funções as inerentes à categoria de especialista de informática, do grau 1, nível 1, 
tal como descritas no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março e na Portaria n.º 
358/2002, de 3 de abril, designadamente, no apoio à conceção, desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de informação e no apoio à exploração dos sistemas de 
informação, sistemas e comunicações, a desempenhar na Divisão de Conhecimento, 
Comunicação e Cooperação (DCCC), nomeadamente: 
a) Desenvolver a arquitetura e acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias 
de informação, assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da 
organização; 
b) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de 
dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as 
normas de acesso e níveis de confidencialidade da informação; 
c) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação 
e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação, gerindo backups 
e arquivo de dados; 
d) Estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do 
trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas adequadas para a introdução de 
inovações na organização e funcionamento dos serviços e para a formação dos 
utilizadores de informática; 
e) Implementar ferramentas que permitam a desmaterialização de procedimentos 
administrativos, nomeadamente através da gestão da plataforma de gestão documental 
em uso na IGAS; 
f) Gerir plataformas de CMS (Content Management System) — Wordpress, Sharepoint; 
g) Instalar, parametrizar e administrar servidores de bases de dados — nomeadamente MS 
SQL Server; 
h) Identificar necessidades, participar no planeamento e executar projetos informáticos 
de infraestruturas tecnológicas. 
 
 
 



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: 
 
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: no domínio da informática 
 

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática 

Ciências Ciências de Computadores e Informática Ciências Informáticas 

Outros Requisitos: 
Envio de candidaturas para:rh@igas.min-saude.pt 
Contatos:213408100Data Publicitação:2021-10-13 
Data Limite:2021-10-27 
Jornal Oficial e Órgão de Comunicação Social: 
Descrição do Procedimento:Procedimento de recrutamento por mobilidade na 
categoria, para o preenchimento de um (1) posto de trabalho na carreira (não revista) de 
especialista de informática, da categoria de especialista de informática, do grau 1, nível 
1 
1. 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, torna-se público 
que, pelo despacho do Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Dr. Carlos Caeiro 
Carapeto, de 8 de setembro de 2021, exarado na Informação n.º 803/2021, se encontra 
aberto, por um período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação integral do aviso 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento por mobilidade interna, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
previsto no Mapa de Pessoal da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), para o 
ano de 2021, para preenchimento de um (1) posto de trabalho na carreira (não revista) 
de especialista de informática, da categoria de especialista de informática, do grau 1, 
nível 1. 
2. Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, 
e nos termos das alíneas i) e k) do artigo 15.º, do Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de 
dezembro, na atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março, a 



Direção-Geral da Administração e do Emprego Público foi consultada, na qualidade de 
entidade gestora do sistema de requalificação, a qual informou não existirem 
trabalhadores em situação de valorização profissional com o perfil que se adeque às 
caraterísticas do posto de trabalho em causa. 
3. Local de trabalho: Sede da IGAS, sita na Avenida 24 de julho 2L, 1249-072 Lisboa. 
4. Número de postos de trabalho: Um posto de trabalho na carreira (não revista) de 
especialista de informática, da categoria de especialista de informática, do grau 1, nível 
1, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 
mobilidade na categoria, pelo período de 18 meses, nos termos do artigo 97.º da LTFP. 
5. Posicionamento remuneratório: A detida na situação jurídico-funcional de origem; 
6. Requisitos de admissão ao procedimento por mobilidade: 
6.1. Os requisitos gerais para o exercício de funções públicas, previstos no artigo 17.º da 
LTFP. 
6.2. O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com uma relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida. 
Requisitos Especiais: Ter experiência em funções semelhantes na Administração Pública. 
6.3. Nível habilitacional exigido: Os candidatos deverão estar habilitados e deter o grau 
académico de licenciado no domínio da informática. 
7. Perfil comportamental: Os candidatos devem revelar o seguinte perfil 
comportamental: a) Responsabilidade e compromisso para com o serviço; b) Tolerância à 
pressão e contrariedades; c) Relacionamento interpessoal; d) Autonomia e espírito de 
equipa. 
8. Caraterização do posto de trabalho a ocupar: A um nível geral, este posto de trabalho 
tem funções as inerentes à categoria de especialista de informática, do grau 1, nível 1, 
tal como descritas no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março e na Portaria n.º 
358/2002, de 3 de abril, designadamente, no apoio à conceção, desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de informação e no apoio à exploração dos sistemas de 
informação, sistemas e comunicações, a desempenhar na Divisão de Conhecimento, 
Comunicação e Cooperação (DCCC), nomeadamente: 
a) Desenvolver a arquitetura e acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias 
de informação, assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da 
organização; 
b) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de 
dados e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as 
normas de acesso e níveis de confidencialidade da informação; 
c) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação 
e especificar as normas de salvaguarda e de recuperação da informação, gerindo backups 
e arquivo de dados; 
d) Estudar o impacto dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do 
trabalho e no sistema organizacional, propondo medidas adequadas para a introdução de 
inovações na organização e funcionamento dos serviços e para a formação dos 
utilizadores de informática; 
e) Implementar ferramentas que permitam a desmaterialização de procedimentos 
administrativos, nomeadamente através da gestão da plataforma de gestão documental 
em uso na IGAS; 
f) Gerir plataformas de CMS (Content Management System) — Wordpress, Sharepoint; 
g) Instalar, parametrizar e administrar servidores de bases de dados — nomeadamente MS 
SQL Server; 
h) Identificar necessidades, participar no planeamento e executar projetos informáticos 
de infraestruturas tecnológicas. 
9. Formalização da candidatura: A apresentação de candidatura por via eletrónica é feita 
por submissão do formulário, disponível para o efeito, na página eletrónica da IGAS, o 
qual deverá ser remetido para o endereço de email rh@igas.min-saude.pt, devidamente 
datado e assinado, com a identificação do presente aviso e acompanhada dos 
documentos elencados no ponto 10. 
10. Modo da candidatura: A candidatura deve ser identificada com a menção 
“Mobilidade,” bem como a indicação do código da oferta da BEP, e enviada dentro dos 10 



dias úteis a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público, com recibos de 
entrega e de leitura. 
11. Documentos a apresentar: As candidaturas devem ser acompanhadas 
obrigatoriamente da seguinte documentação: 
a) Curriculum vitae atualizado, detalhado, datado e assinado; 
b) Fotocópia legível do Certificado das habilitações literárias; 
c) 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; 
d) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, devidamente 
atualizada à data da abertura do presente procedimento, da qual conste a modalidade do 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado de que é titular, a categoria, a 
posição remuneratória em que se encontra nessa data, o conteúdo funcional 
mencionando a atividade que se encontra a exercer, em conformidade com o 
estabelecido no respetivo mapa de pessoal aprovado, o tempo de execução das 
atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das 
mesmas, bem como a avaliação de desempenho do último biénio; 
e) Nos termos do artigo 112.º, n.º 2, alínea b) do CPA, o candidato deve fazer constar do 
formulário mencionado no ponto 8 o seu consentimento prévio para o envio de 
notificações decorrentes da candidatura ao presente concurso para o endereço eletrónico 
que ali indicar. 
12. No presente procedimento, por mobilidade interna, e considerando que é circunscrito 
a candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituído, serão aplicados como métodos de seleção, a avaliação curricular 
complementada com entrevista profissional de seleção, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º 
da LTFP. Apenas serão convocados para a entrevista os candidatos que reúnam os 
requisitos de admissão legalmente previstos e o perfil definido no presente aviso. 
12.1 A Avaliação Curricular (AC) - aplicável aos candidatos que se encontrem a cumprir 
ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de 
trabalho em causa, bem como a candidatos em situação de valorização profissional que, 
imediatamente antes tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou 
atividade. 
12.2 Na Avaliação Curricular 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. 
13. Entrevista Profissional de Seleção (EPS): 
13.1 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. 
13.2 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. 
14. 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 das seguintes fórmulas finais: 
CF = 0,70 AC + 0,30 EPS 
em que: 
CF = Classificação Final 



EPS = Entrevista profissional de seleção 
AC = Avaliação Curricular 
15. s parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, são facultados aos candidatos sempre que solicitados. 
16. Os métodos de seleção são aplicados pela ordem enunciada e têm caráter 
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que não comparecerem à sua realização ou 
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em qualquer deles. 
17. Os candidatos são convocados para os métodos de seleção por correio eletrónico com 
recibo de entrega da notificação, nos termos da alínea a) do artigo 10.º da citada 
Portaria. 
18. Em situação de igualdade de valoração aplica-se o disposto no artigo 27.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação. 
18.1 – Verificando-se ainda a igualdade de valoração, os candidatos serão seriados, 
sucessivamente, pelos seguintes critérios: 
a) Experiência profissional no exercício de funções idênticas às do posto de trabalho em 
questão (número de anos); 
b) Formação profissional relevante para o desempenho do posto de trabalho (número de 
horas); 
c) Habilitações Literárias do candidato; 
d) Área de residência do candidato. 
19. Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção: 
Os resultados obtidos em cada método de seleção são publicitados através de lista, 
ordenada alfabeticamente, a disponibilizar na página eletrónica da IGAS. 
20. Candidatos aprovados e excluídos: 
20.1 Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento dos requisitos 
gerais e especiais mencionados no presente Aviso, sem prejuízo dos demais requisitos, 
legal ou regulamentarmente previstos. Constituem ainda motivos de exclusão a não 
comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma 
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer método de seleção aplicado, não sendo, 
neste caso, aplicado o método de seleção seguinte. 
20.2 Os candidatos excluídos são notificados para a realização de audiência de 
interessados, por correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, com 
observância das disposições do Código do Procedimento Administrativo. 
21. Composição do júri do procedimento: 
Presidente - Maria Antelo de Noronha Franco Frazão Afonso de Abreu, Chefe de Divisão 
de Conhecimento, Comunicação e Cooperação 
Vogais Efetivos: 
1.º Vogal efetivo – Pedro Miguel da Silva Abreu, Inspetor da Equipa Multidisciplinar para a 
Gestão e Desempenho 
2.º Vogal efetivo – Paula Cristina de Jesus Alves Justo, Chefe de Divisão de Gestão de 
Recursos Internos 
Vogais Suplentes: 
1.º Vogal suplente – Nuno Eduardo Gomes Pires Silvestre, Inspetor da Equipa 
Multidisciplinar para a Gestão e Desempenho 
2.º Vogal suplente – José Miguel Lopes Santos Caetano, Inspetor da Equipa Multidisciplinar 
para a Prevenção da Fraude 
 


