
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202203/0969

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: A detida na origem

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

1 - Operar uma central telefónica, estabelecendo ligações necessárias; 2-  
Prestar informações dentro do seu âmbito; 3 - Registar o movimento de 
chamadas; 4 - Anotar, sempre que necessárias mensagens que respeitem 
assuntos de serviço; 5 - Zelar pela conservação do material à sua guarda; 6 - 
Executar outras atribuições ou tarefas que lhe sejam superiormente incumbidas, 
em observância à área da sua competência.

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: 9º ano (3º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho

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

Outros Requisitos:

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: rh@igas.min-saude.pt

Contacto: 21 340 8100

Data Publicitação: 2022-03-31

Data Limite: 2022-04-14

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) pretende recrutar mediante 
mobilidade interna na categoria, nos termos do disposto nos artigos 92.º e 
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, um trabalhador da carreira geral de assistente 
operacional, para exercer as funções de telefonista. CARATERIZAÇÃO DA 
OFERTA Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria. Carreira: Carreira geral 
de assistente operacional. Grau de complexidade: 1. Número de vagas: 1. 
CARATERIZAÇÃO POSTO TRABALHO Exercício da função de telefonista, 
enquadrada no conteúdo funcional correspondente à carreira geral e categoria 
de assistente operacional, a que se refere o anexo à LTFP, nomeadamente: a) 
Operar uma central telefónica, estabelecendo ligações necessárias; b) Prestar 
informações dentro do seu âmbito; c) Registar o movimento de chamadas; d) 
Anotar, sempre que necessárias mensagens que respeitem assuntos de serviço; 
e) Zelar pela conservação do material à sua guarda; f) Executar outras 
atribuições ou tarefas que lhe sejam superiormente incumbidas, em observância 
à área da sua competência. REQUISITOS GERAIS DE ADMISSÃO Ser titular de 
relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado e estar inserido 
na carreira geral e categoria de assistente operacional. LOCAL DE TRABALHO 
Sede da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em Lisboa. CRITÉRIO DE 
APRECIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS Análise curricular e entrevista 
profissional de seleção (EPS). Apenas serão convocados para EPS os candidatos 
que tenham sido previamente selecionados na análise curricular. 
FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA A candidatura deve ser formalizada através 
de requerimento identificado com a menção/assunto “Recrutamento por 
mobilidade interna na categoria para telefonista”, dirigido ao Inspetor Geral das 
Atividades em Saúde, remetido para rh@igas.min-saude.pt com a menção 
expressa do seguinte: nome completo, data de nascimento, morada, número de 
telemóvel, endereço de correio eletrónico, modalidade de relação jurídica que 
detém, carreira e categoria, posição e nível remuneratório, e entidade onde se 
encontra a exercer funções. O requerimento deve ser acompanhado com os 
seguintes documentos: a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado; b) 
Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias; Caso 
necessário, poderá ser exigida uma declaração emitida pelo organismo ao qual o 
candidato se encontra vinculado, onde conste a natureza da relação jurídica de 
emprego público, a carreira e categoria em que se encontra e a correspondente 
posição remuneratória. A formalização da candidatura apenas é considerada 
caso sejam entregues todos os documentos solicitados. PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA Dez dias úteis, contados a partir da data da 
publicação do presente aviso. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA: A candidatura 
deve ser enviada para o seguinte endereço: rh@igas.min-saude.pt 30 de março 
de 2022. O Inspetor-Geral, Carlos Caeiro Carapeto 
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