
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202203/0521

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 situação de origem.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

a)  Assegurar a condução de automóveis ligeiros para o transporte do Senhor 
Inspetor Geral;  
b) Receber/entregar expediente e/ou encomendas;
c) Providenciar pelo bom estado de funcionamento dos veículos, procedendo à 
sua limpeza e zelando pela sua segurança e manutenção;
d) Participar as anomalias verificadas;
e) Realizar outras atividades, não especificadas anteriormente, de igual 
complexidade funcional, que sejam necessárias à prossecução dos objetivos e 
bom funcionamento dos serviços que integram a IGAS. 

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: Habilitação Ignorada

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

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Possuir título de habilitação legal para a condução de viaturas ligeiras (B) e 
experiência profissional comprovada.

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

Contacto: 213408100

Data Publicitação: 2022-03-16

Data Limite: 2022-03-30

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial: INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE Aviso A Inspeção das Atividades 
em Saúde pretende recrutar mediante mobilidade interna na categoria, nos 
termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, 1 Assistente Operacional, para a área de atividade de motorista. 
Caraterização da oferta: Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria; Carreira 
e categoria: Assistente Operacional; Grau de complexidade: 1; Nº vagas:1 
Caraterização posto trabalho – Atividades no âmbito das funções de motorista de 
ligeiros, enquadradas no conteúdo funcional correspondente à carreira e 
categoria de Assistente Operacional, a que se refere o anexo à Lei nº 35/2014, 
de 20 de junho (LTFP), nomeadamente: a) Assegurar a condução de automóveis 
ligeiros para o transporte do Senhor Inspetor Geral; b) Receber/entregar 
expediente e/ou encomendas; c) Providenciar pelo bom estado de 
funcionamento dos veículos, procedendo à sua limpeza e zelando pela sua 
segurança e manutenção; d) Participar as anomalias verificadas; e) Realizar 
outras atividades, não especificadas anteriormente, de igual complexidade 
funcional, que sejam necessárias à prossecução dos objetivos e bom 
funcionamento dos serviços que integram a IGAS. Requisitos Gerais de 
Admissão: Ser titular de relação jurídica de emprego público, por tempo 
indeterminado e estar inserido na carreira e categoria geral de Assistente 
Operacional; Requisitos Específicos de Admissão: Possuir título de habilitação 
legal para a condução de viaturas ligeiras (B) e experiência profissional 
comprovada. Local de trabalho: Inspeção Geral das Atividades em Saúde, em 
Lisboa; Critério de apreciação e seleção dos candidatos: Entrevista profissional 
de Seleção (EPS). Formalização da Candidatura: A candidatura deve ser 
formalizada através de requerimento identificado com a menção/assunto 
“Recrutamento por mobilidade interna na categoria para motorista”, 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, nº telemóvel, endereço de e-mail, 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 c) Fotocópia do 
documento legal para condução de viaturas ligeiras; Caso necessário, poderá ser 
posteriormente exigida declaração emitida pelo serviço a que se encontra 
vinculado, donde conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a 
carreira e categoria em que se encontra e a correspondente posição 
remuneratória; Prazo de apresentação de candidatura: 10 dias úteis, contados a 
partir da data da publicação do presente aviso; G) Apresentação de candidatura: 
A candidatura deve ser enviada para rh@igas.min-saude.pt 16 de março de 2022 
O Inspetor Geral, Carlos Carapeto 

Observações

Formação Profissional
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