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MAPA DE PESSOAL 

Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Inspetor-Geral Direção 

Cargo de Direção 
Superior de 1.º Grau 
(art. 11.º do Decreto-
Lei n.º 33/2012 de 
13 de fevereiro) 

As competências previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 33/2012 de 13 de fevereiro, 
e na Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na 
redação atual. 

- Direção 1 

Subinspetor-
Geral 

Direção 

Cargo de Direção 
Superior de 2.º Grau 
(art. 11.º do Decreto-
Lei n.º 33/2012 de 
13 de fevereiro) 

As competências previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 33/2012 de 13 de fevereiro, 
e na Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na 
redação atual. 

- Direção 2 

Técnico Superior Direção 
Carreira geral de 
técnico superior 

Apoio à gestão de projetos e análise de 
informação. 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

Direito 

Economia 

Gestão e Administração 

Assessoria e 
gestão de 
projetos. 

1 

Assistente 
Técnico 

Direção 
Carreira geral de 
assistente técnico 

Secretariado do Inspetor-geral. 12.º Ano de escolaridade Secretariado 1 

Assistente 
Técnico 

Direção 
Carreira geral de 
assistente técnico 

Receção e organização das comunicações 
da direção da IGAS e apoio administrativo 
ao/à Subinspetor/a-Geral. 

12.º Ano de escolaridade 
Apoio 
administrativo 

1 

Assistente 
Operacional 

Direção 
Carreira geral de 
assistente 
operacional 

Motorista da direção da IGAS. 9.º Ano de escolaridade Motorista 1 
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Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Chefe de Equipa 
Multidisciplinar 

Equipa 
Multidisciplinar 

Carreira especial de 
inspeção 

Chefiar equipas multidisciplinares, planear 
o desenvolvimento das ações afetas à 
respetiva equipa, definir os programas de 
trabalho, orientar e acompanhar a 
execução das tarefas e dos processos, 
assegurar o cumprimento dos prazos de 
conclusão das ações e a qualidade dos 
relatórios produzidos. 

- 
Chefia de 
equipas 
multidisciplinares 

4 

Inspetor 
Equipa 
Multidisciplinar 

Carreira especial de 
inspeção 

Realização de processos de auditoria, 
inspeção, fiscalização, inquérito, 
disciplinares e esclarecimento, bem como 
a elaboração de pareceres e estudos 
especializados no âmbito das atribuições 
da IGAS. 

Ciências da Vida 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

Contabilidade e 
Fiscalidade 

Direito 

Economia 

Engenharia e Técnicas 
Afins 

Finanças, Banca e 
Seguros 

Matemática e Estatística 

Saúde 

Atividade 
inspetiva 

67 
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Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Chefe de Divisão 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Cargo de Direção 
Intermédia de 2.º 
Grau 

As atividades previstas no n.º 2 do 
Despacho n.º 6221/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 5 
de junho, e na Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação atual. 

- Chefia de divisão 1 

Técnico Superior 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira geral de 
técnico superior 

Apoiar a elaboração do plano de 
comunicação da IGAS e assegurar a sua 
execução, gerir as redes sociais, a 
atualização dos conteúdos informativos da 
página da IGAS na Internet e da Intranet 
da IGAS e assegurar a relação com os 
órgãos de comunicação social. 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

Jornalismo e Reportagem 

Gabinete de 
Comunicação 

1 

Técnico Superior 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira geral de 
técnico superior 

Apoio à elaboração, monitorização e 
avaliação dos instrumentos de gestão da 
IGAS. 

Apoio à elaboração, execução e avaliação 
da política de cooperação da IGAS 

Gestão e Administração 

Sociologia e Outros 
Estudos 

Cooperação. 1 

Assistente 
Técnico 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira geral de 
assistente técnico 

Execução de tarefas administrativas no 
âmbito da comunicação interna e externa 
da IGAS. 

12.º de escolaridade 
Gabinete de 
Comunicação 

1 

Especialista de 
Informática 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira especial de 
informática 

Conceção e aplicação na área das 
tecnologias e sistemas de informação. 

Ciências informáticas  1 
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Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Técnico de 
Informática 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira especial de 
informática 

Aplicação e execução na área das 
tecnologias e sistemas de informação. 

12.º ano de escolaridade e 
formação complementar 
específica em informática 
devidamente certificada 

Tecnologias e 
sistemas de 
informação 

3 

Técnico Superior 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira geral de 
técnico superior 

Assegurar as relações-públicas da IGAS. 
Gestão e Administração 

Marketing e Publicidade 

Relações 
públicas 

1 

Assistente 
Técnico 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira geral de 
assistente técnico 

Gestão do arquivo da IGAS, organização e 
atualização do património bibliográfico e 
documental da IGAS, atualização da base 
de contactos das entidades do sistema de 
saúde, gestão da biblioteca da IGAS, 
atualizando os respetivos registos 
bibliográficos e a acessibilidade aos 
mesmos. 

12.º ano de escolaridade 
Conhecimento e 
informação 

2 

Assistente 
Técnico 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Carreira geral de 
assistente técnico 

Gestão administrativa dos processos da 
atividade inspetiva. 

12.º ano de escolaridade 
Unidade de 
Apoio Processual 

4 

Assistente 
Operacional 

Divisão de 
Conhecimento, 
Cooperação e 
Comunicação 

Assistente 
Operacional 

Apoio à gestão administrativa dos 
processos da atividade inspetiva. 

9.º ano de escolaridade 
Unidade de 
Apoio Processual 

1 
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Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Chefe de Divisão 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Cargo de Direção 
Intermédia de 2.º 
Grau 

As atividades previstas no n.º 2 do 
Despacho n.º 6221/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 5 
de junho, e na Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação atual. 

- Chefia de divisão 1 

Técnico Superior 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Carreira geral de 
técnico superior 

Apoio especializado no âmbito da gestão e 
desenvolvimento dos recursos humanos, 
nomeadamente as atividades relativas à 
constituição, modificação e extinção da 
relação jurídica de emprego público, à 
avaliação do desempenho, à atualização 
dos arquivos e sistemas de informação 
relativos aos trabalhadores, planeamento e 
execução do plano de formação. 

Gestão e Administração 

Direito 

Economia 

Gestão de 
recursos 
humanos 

2 

Assistente 
Técnico 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Carreira geral de 
assistente técnico 

Processamento das remunerações e 
outros abonos, atualização dos arquivos e 
sistemas de informação relativos aos 
trabalhadores da IGAS. 

12.º ano de escolaridade 
Gestão de 
recursos 
humanos 

3 
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Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Técnico Superior 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Carreira geral de 
técnico superior 

Apoio especializado no âmbito da gestão 
financeira e patrimonial, nomeadamente, 
atividades relativas ao orçamento conta de 
gerência, frota automóvel e inventário do 
património da IGAS, bem como apoio 
especializado no âmbito da gestão dos 
contratos públicos, nomeadamente, 
atividades relativas à constituição, 
modificação e extinção de contratos 
públicos, aquisição de bens e serviços, 
reportes e comunicações e gestão de 
stocks na IGAS. 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

Contabilidade e 
Fiscalidade 

Direito 

Economia 

Finanças, Banca e 
Seguros 

Gestão e Administração 

Gestão financeira 
e patrimonial 

4 

Assistente 
Técnico 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Carreira geral de 
assistente técnico 

Atualização do inventário e afetação de 
bens, gestão do imobilizado de viaturas, 
assegurando as tarefas para a autorização 
de despesas e equipamentos, a realização 
de tarefas e classificação, organização e 
lançamento contabilístico de documentos 
no sistema informático, bem como a 
gestão do economato. 

12.º ano de escolaridade 
Gestão financeira 
e patrimonial 

3 

Assistente 
Técnico 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Carreira geral de 
assistente técnico 

Receção, distribuição e expedição de toda 
a correspondência, registo e tratamento 
informático da correspondência tramitada e 
o expediente que não seja confiado a 
outros serviços. 

12.º ano de escolaridade Expediente geral 2 
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Categoria ou 
cargo 

Unidade 
orgânica ou 
área 
organizacional 

Carreira Funções 

Área de educação ou 
profissional (Classificação 
Nacional das Áreas de 
Educação e Formação) 

Área funcional 

Postos de 
trabalho 
previstos 
para 2022 

Assistente 
Operacional 

Divisão de 
Gestão de 
Recursos 
Internos 

Carreira geral de 
assistente 
operacional 

Comunicações telefónicas externas da 
IGAS. 

9.º ano de escolaridade 
Atendimento 
telefónico 

2 

TOTAL      111 

 

Aprovo. 

Carlos Caeiro Carapeto 

INSPETOR-GERAL  
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