Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201702/0266
Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Saúde
Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.
Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Especiais
Carreira: Técnico de Emergência Pré-Hospitalar
Categoria: Técnico de Emergência Pré-Hospitalar
Grau de Complexidade: 0
Remuneração: 738,05
Sumplemento Mensal: 184.51 EUR
Previsto no Anexo I a que se refere o art.º 8º do Decreto-Lei n.º 19/2016 de 15
de abril que cria o regime da carreira especial de técnico de emergência pré–
hospitalar, nomeadamente: a) Atuação em situações de emergência pré hospitalar aplicando os cuidados de emergência necessários à preservação da
vida humana, da qualidade de vida e diminuição do sofrimento no âmbito das
suas qualificações; b) Cumprimento de protocolos de atuação de decisão médica
com base na formação profissional adquirida; c) Os atos assistenciais,
nomeadamente a administração de medicação, são limitados a situações em que
o utente se encontre em risco iminente de vida ou de perda de membro,
em que a não tentativa de realização de qualquer uma destas tarefas no
imediato possa claramente condicionar a sua sobrevivência ou a qualidade de
vida futura; d) Os atos assistenciais referidos supra, para além da formação de
base, estão dependentes da aprovação em ações de formação específicas
homologadas pelo INEM, I. P., e são sempre realizados sob coordenação do
médico coordenador do CODU.
Para o cumprimento integral das funções previstas nas alíneas anteriores, são
competências do técnico de emergência pré-hospitalar nomeadamente, entre
outras: a) Tripular veículos de emergência pré-hospitalar e de transporte interhospitalar na generalidade, bem como integrar equipas de emergência préhospitalar em todas as situações de transporte de vítimas ou doentes, hospitais
de campanha e no apoio a eventos ou concentrações de pessoas onde haja risco
Caracterização do Posto de Trabalho: de ocorrência de acidentes ou vítimas; b) Atuar em missões humanitárias, quer
nacionais, quer internacionais, e prestar apoio a eventos de risco; c) Operar
sistemas de informação e telecomunicações que equipam as centrais de
emergência, os veículos de emergência e outras estruturas montadas em
situações de resposta a crise e de prevenção em eventos; d) Proceder à
montagem e desmontagem de infraestruturas médico-sanitárias de campanha;
e) Contribuir para a manutenção da prontidão dos meios de emergência; f)
Participar na elaboração de planos para dispositivos operacionais de prevenção e
resposta a emergências; g) Operar sistemas de informação e telecomunicações
que equipam as centrais de emergência, os veículos de emergência e outras
estruturas montadas em situações de resposta a crise e de prevenção em
eventos; h) Elaborar registo de dados e atividade exercida conforme as normas
em vigor, bem como transmitir a informação ao Centro de Orientação de
Doentes Urgentes (CODU) e ao hospital que receber a vítima; i) Participar ou
ministrar formação, no âmbito das competências aqui definidas, aos profissionais
que integram o Sistema Integrado de Emergência Médica, bem como colaborar
em ações de treino e sensibilização da população, sob supervisão médica; j)
Desempenhar as funções de atendimento das chamadas de socorro no CODU,
respetiva triagem e aconselhamento telefónico, bem como acionar, acompanhar
e gerir os meios de emergência médica, de acordo com os protocolos definidos e
sob supervisão de um médico coordenador.
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Requisitos de Admissão
Nomeação definitiva
Nomeação transitória, por tempo determinável
Nomeação transitória, por tempo determinado
Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado
CTFP a termo resolutivo certo
CTFP a termo resolutivo incerto
Sem Relação Jurídica de Emprego Público
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Parecer dos membros do governo (n.º Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público n.º 1/20176 do artigo 6º da LVCR): SEAEP de 3 de janeiro de 2017, após parecer favorável de S. E. o Secretário
de Estado do Orçamento de 2 de janeiro de 2017
Requisitos de Nacionalidade: Sim
Habilitação Literária: 12º ano (ensino secundário)

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Instituto Nacional
de Emergência
Médica, I.P.

100

Rua Almirante Barroso,
n.º 36

Código Postal

Distrito

Concelho

1000013 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 100
Quota para Portadores de Deficiencia: 5
Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: Ser titular de carta de condução, no mínimo para a categoria B e averbamento
Grupo 2
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Rua Almirante Barroso, n.º36, 1000-013 LISBOA
Contacto: 213508100
Data Publicitação: 2017-02-27
Data Limite: 2017-03-13
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso n.º 2123-A/2017 Supl DR n.º 40 2ª S. 24/02/2017 e Diário de Notícias
Texto Publicado em Jornal Oficial: 1. Nos termos dos artigos 30.º e 33.º, ambos da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua
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Texto Publicado em Jornal Oficial:
redação atual, torna-se público que, por deliberação de 17 de fevereiro de 2017,
do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM,
IP), se procede à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicitação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
de procedimento concursal comum para o preenchimento de 100 postos de
trabalho da carreira e categoria de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar,
previstos no mapa de pessoal deste Instituto Público - Delegações Regionais, a
constituir na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado. 2. Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 19/2016, de 15 de abril;
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20 de junho, retificada pela Retificação n.º 37-A/2014, de 19 de
agosto, e alterada pelas Leis 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 07 de
agosto, 18/2016, de 20 de junho e 42/2016, de 28 de dezembro; Portaria n.º 83
-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e Código do Procedimento Administrativo (CPA). 3. Nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias,
encontrando-se temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta
prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento
(ECCRC), prevista no n.º 1 do artigo 41.º e seguintes da referida portaria. 4. Em
cumprimento do disposto no artigo 265.º da LTFP, foi demonstrada a
inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, através de
declaração emitida pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em
Funções Públicas (INA), nos termos do disposto nos artigos 4.º e 7.º da Portaria
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro. 5. Âmbito do recrutamento: Por Despacho de S.
Exa. a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público n.º 1/2017,
de 1 de janeiro, após parecer favorável em matéria orçamental de S. Exa. o
Secretário de Estado do Orçamento, de 2 de janeiro de 2017, foi autorizada a
abertura de procedimento concursal para preenchimento de 100 postos de
trabalho, previstos e não ocupados, na categoria de Técnico de Emergência PréHospitalar da carreira especial de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, do
mapa de pessoal do INEM, IP, a recrutar de entre trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, determinado ou
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida. 6. Publicitação: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da
Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), até ao 1.º dia útil seguinte à presente
publicação, na página eletrónica do INEM I.P. (www.inem.pt) e, por extrato, no
prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal de
expansão nacional. 7. Distribuição e Caracterização Geral dos Postos de
Trabalho: Preenchimento de 100 postos de trabalho da carreira e categoria de
Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, previstos e não ocupados no mapa de
pessoal do INEM, IP - Delegações Regionais. A caracterização dos postos de
trabalho é a prevista no Anexo I a que se refere o art.º 8º do Decreto-Lei n.º
19/2016 de 15 de abril, que cria o regime da carreira especial de Técnico de
Emergência Pré-Hospitalar. 8. Local de Trabalho: Área de atuação das respetivas
Delegações Regionais do INEM, I.P. 9. Requisitos de admissão: Podem
candidatar-se ao presente procedimento concursal os candidatos que, até ao fim
do prazo de apresentação de candidaturas, reúnam os seguintes requisitos: 9.1.
Ser titular do nível habilitacional correspondente ao 12.º ano de escolaridade ou
equiparado, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível
habilitacional exigido por formação ou experiência profissional. 9.2. Os previstos
no artigo 17.º da LTFP, designadamente: a) Nacionalidade portuguesa, quando
não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por 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. 9.3. Ser titular de
carta de condução, no mínimo categoria B e averbamento Grupo 2. 9.4. Não
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados
nas carreiras, sejam titulares da categoria em referência e, não se encontrando
em mobilidade, ocupem postos de trabalho no mapa de pessoal do INEM, I.P
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita os referidos
procedimentos. 10. Formalização das Candidaturas: As candidaturas deverão ser
formalizadas mediante preenchimento do formulário de candidatura, que se
encontra disponível na página eletrónica do INEM, I.P. (www.inem.pt), devendo
os candidatos identificar no formulário o posto de trabalho pretendido e o
número do presente aviso de abertura do procedimento. Do formulário de
candidatura deverá constar, obrigatoriamente, nome completo conforme consta
no Cartão de Cidadão, número do Cartão de Cidadão, respetiva data de validade
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e Número de Identificação Fiscal (NIF). As candidaturas deverão ser entregues
por uma das seguintes formas: 10.1. Submissão eletrónica (Preferencial):
Mediante preenchimento eletrónico do formulário de candidatura, na página
eletrónica do INEM, I. P. (www.inem.pt), até ao último dia do prazo fixado; 10.2.
Submissão por correio ou pessoal: Até ao último dia do prazo fixado, mediante
envio do formulário de candidatura por correio registado, com aviso de receção,
em envelope fechado com indicação no exterior de “Concurso TEPH-INEM
01/2017”, para a Rua Almirante Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa, ou mediante
entrega pessoal, na mesma morada. 10.3. A formalização de candidaturas
apenas poderá ser efetuada nos termos referidos nos pontos 10.1 e 10.2, sob
pena da sua não consideração. Não são aceites candidaturas enviadas por
correio eletrónico. 10.4. O formulário de candidatura deve ser acompanhado,
dos seguintes documentos a) Curriculum Vitae; b) Digitalização/Fotocópia legível
do documento comprovativo das habilitações literárias; c) Digitalização/Fotocópia
do cartão com o Número de Identificação Fiscal (NIF), caso este documento seja
distinto do Cartão do Cidadão; d) Digitalização/Fotocópia legível de carta de
condução válida; e) Digitalização/fotocópia dos comprovativos de cursos e ações
de formação frequentadas, mencionadas no curriculum vitae, sob pena de não
serem considerados na Avaliação Curricular (AC) abaixo referida; f)
Digitalização/Junção de fotocópia do cartão do cidadão (opcional). 10.5.
Tratando-se de trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecida, para além dos documentos
mencionados no ponto anterior, terão de juntar digitalizações/cópias legíveis dos
seguintes documentos: a) Declaração devidamente atualizada e autenticada do
serviço onde exerce funções, onde conste a identificação do vínculo de emprego
público de que é titular, a categoria e a antiguidade na categoria e na carreira, a
avaliação de desempenho relativa aos últimos três ciclos avaliativos e a posição e
nível remuneratório, com a data de produção de efeitos e o correspondente
montante pecuniário; b) Declaração devidamente atualizada e autenticada das
principais atividades que vem desenvolvendo e desde que data. 10.6. Com
exceção dos documentos previstos nas alíneas c) e f) do ponto 10.4, a falta de
apresentação dos demais documentos exigidos no presente aviso determina a
exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. 11. Prazo de Candidaturas: 10
dias úteis a contar da data de publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt); 12. Métodos de Seleção: Nos termos do disposto na alínea b)
e c) do n.º 2 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 19/2016, de
15 de abril, conjugados com os artigos 7.º, 15.º e 16.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, são os seguintes: 12.1. Prova
Inicial de Conhecimentos (PC): Prova escrita de natureza teórica e realização
individual, com duração de 60 minutos, sendo constituída por questões de
escolha múltipla e realizada sem consulta, a realizar em data e local a comunicar
oportunamente. A prova de conhecimentos versará sobre os seguintes temas e
bibliografia: 12.1.1. Orgânica do Ministério da Saúde: Decreto-Lei n.º 124/2011,
de 29 de dezembro, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 126/2014, de 22 de agosto,
127/2014, de 22 de agosto, 173/2014, de 19 de novembro, 152/2015, de 07 de
agosto e 7/2017, de 09 de janeiro; 12.1.2. Orgânica, Estatutos e organização
interna do INEM, I. P.: Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, Portaria n.º
158/2012, de 22 de maio, e Deliberação n.º 853/2012, publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho de 2012; 12.1.3. Carreira de
Técnico de Emergência Pré-Hospitalar: Decreto-Lei n.º 19/2016, de 15 de abril;
12.1.4. Transporte de doentes: Decreto-Lei n.º 38/92, de 28 de março; Portaria
n.º 260/2014, de 15 de dezembro; 12.1.5. Código de Ética dos Profissionais do
INEM, I.P.: Deliberação do Conselho Diretivo do INEM, I.P. de 11 de junho de
2008 12.1.6. Atividade do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU):
Despacho n.º 14041/2012, de 29 de outubro; 12.1.7. Meios de Emergência PréHospitalar do INEM, I.P.: Despachos n.ºs 1393/2013, de 23 de janeiro e
4651/2013, de 03 de abril; Despacho n.º 10109/2014, de 06 de agosto;
Despacho n.º 5561/2014, de 23 de abril 12.1.8. Anatomia e Fisiologia do Corpo
Humano: Manual TAS/TAT Abordagem à Vitima, disponibilizado na respetiva
página eletrónica (www.inem.pt); 12.1.9. Sistema Integrado de Emergência
Médica: Manual do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM),
disponibilizado na respetiva página eletrónica (www.inem.pt); 12.1.10. Suporte
Básico de Vida Adulto: Manual de Suporte Básico de Vida, disponibilizado na
respetiva página eletrónica (www.inem.pt); 12.1.11. Código da Estrada,
nomeadamente no que respeita à condução de veículos prioritários: Decreto-Lei
n.º 114/94, de 03 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 214/96, de 20 de
novembro, 2/98, de 03 de janeiro, retificado pela Retificação n.º 1-A/98, de 31
de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2001, de 22 de maio, retificado
pela Retificação n.º 13-A/2001, de 24 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 265
-A/2001, de 28 de setembro, retificado pela Retificação n.º 19-B/2001, de 29 de
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setembro, alterado pela Lei n.º 20/2002, de 21 de agosto, pelos Decretos-Leis
n.ºs 44/2005, de 23 de fevereiro, 113/2008, de 01 de julho, e 113/2009, de 18
de maio, pelas Leis n.ºs 78/2009, de 13 de agosto, e 46/2010, de 07 de
setembro, pelos Decretos-Lei n.ºs 82/2011, de 20 de junho, e 138/2012, de 05
de julho, pelas Leis n.ºs 72/2013, de 03 de setembro, e 116/2015, de 28 de
agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 40/2016, de 29 de julho. 12.2. Avaliação
Curricular (AC): Tem como objetivo analisar a qualificação dos candidatos, sendo
valorizados os seguintes fatores: 12.2.1. Habilitação Académica (HA); 12.2.2.
Formação Profissional (FP); 12.2.3. Experiência Profissional (EP); 12.2.4.
Avaliação do Desempenho (AD); 12.2.5. Critérios de Valorização Positiva (CVP).
12.3. Prova de Condução de Base (PCB): Tem como objetivo avaliar
sumariamente os conhecimentos teórico-práticos em condução. 12.4. Avaliação
Psicológica (AP): Visa avaliar, através de testes psicológicos e psicotécnicos, as
aptidões, as características de personalidade e as competências
comportamentais/operacionais que permitam estabelecer um prognóstico de
adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar. O método de seleção
avaliação psicológica será composto por duas etapas de caráter eliminatório:
12.4.1. 1.ª etapa: Avalia as competências intelectuais do candidato, bem como
os aspetos comportamentais ligados à condução. 12.4.2. 2.ª etapa: Avalia as
competências operacionais para a função, nomeadamente tolerância ao stresse,
performance motora, segurança e precisão, coordenação sensório-motora,
atenção e capacidade de antecipação e de concentração. 12.5. Curso de
Condução Defensiva Base — Ambulância (CDBA): Visa promover no candidato, o
desenvolvimento de competências através da aprendizagem de conteúdos e
temáticas direcionados para a condução de veículos de emergência em marcha
assinalada. 12.6. Provas Físicas (PF): Visam avaliar as aptidões físicas dos
candidatos necessárias à execução das atividades inerentes aos postos de
trabalho a ocupar. Os resultados das provas serão registados em fichas
individuais, de forma discriminada As Provas Físicas são avaliadas através das
menções classificativas de Apto e Não apto, devendo o candidato obter
classificação de Apto nos cinco exercícios que compõem o presente método de
seleção, sob pena de não aprovação e consequente exclusão. Os riscos a que os
candidatos possam estar sujeitos no decorrer dos exercícios são da
responsabilidade dos próprios, podendo, se o desejarem, ser cobertos através de
seguro a contratar por cada um para o efeito; Os candidatos são responsáveis
por situações derivadas de estados patológicos suscetíveis de fazerem perigar a
sua vida ou saúde, independentemente de apresentação de declaração médica
exigida. 12.6.1. As provas físicas consistem na execução dos seguintes
exercícios: a. Flexibilidade; b. Salto em comprimento sem balanço; c. Flexões e
extensões de braços; d. Flexões do tronco à frente (abdominais); e. Corrida de
1000 m. 12.6.2. Execução dos exercícios: 12.6.2.1. Flexibilidade: a. Descrição partindo da posição de sentado, com os membros inferiores em extensão,
flexionar o tronco à frente e levar as mãos o mais longe possível sobre uma
escala, sem insistências; b. Condições de execução: A prova é executada
individualmente, sendo permitidas duas tentativas. c. Os resultados da prova são
medidos em centímetros. d. Consideram-se aptos os candidatos que atinjam as
seguintes medidas mínimas: Candidatos masculinos - 25 cm; Candidatos
femininos - 27 cm; 12.6.2.2. Salto em comprimento, sem balanço: a. Descrição da posição «de pé», o candidato, fletindo os membros inferiores, salta sobre
uma escala. b. Condições de execução: A prova é executada individualmente,
sendo permitidas duas tentativas. Na partida será adotada a posição «de pé»,
com os pés ligeiramente afastados. c. Os resultados da prova são medidos em
centímetros. d. Consideram-se aptos os candidatos que atinjam as seguintes
medidas mínimas: Candidatos masculinos - 170 cm; Candidatos femininos - 140
cm. 12.6.2.3. Flexões e extensões de braços no solo: a. Descrição - efetuar
corretamente flexões/extensões de braços no solo. b. Condições de execução: A
prova inicia-se com o executante na posição de empranchado, com extensão
total dos membros superiores. A prova não tem limite de tempo, não sendo
permitidas pausas. A imobilização do executante implica a imediata finalização
do exercício. Durante a execução, o corpo dos candidatos tem de estar
empranchado sem formar ângulo entre o tronco e os membros inferiores. Os
executantes femininos fazem o apoio posterior nos joelhos com os pés
levantados. É obrigatória a extensão completa dos membros superiores (fase
ascendente). É obrigatório, no final da flexão dos membros superiores (fase
descendente), tocar com a zona do peito situada entre a linha dos ombros num
objeto com uma altura a 20 cm do solo. Não são consideradas as execuções
incorretas. c. O resultado é medido em número de execuções corretas. d.
Consideram-se aptos os candidatos que efetuem os seguintes números mínimos
de execuções: Candidatos masculinos – 15. Candidatos femininos - 10. 12.6.2.4.
Flexões de tronco à frente (abdominais): a. Descrição - a partir da posição de
deitado dorsal, efetuar flexões do tronco à frente. Apenas é admitida uma
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tentativa. b. Condições de execução: Partindo da posição de deitado dorsal,
membros inferiores fletidos formando um ângulo de 90º relativamente às coxas,
mãos na nuca com os dedos entrelaçados e pés fixos no solo por um ajudante,
fletir o tronco à frente, atingindo ou ultrapassando com os dois cotovelos a linha
formada pelos joelhos, quer pelo lado interno quer pelo lado externo; Só serão
consideradas válidas as execuções em que os cotovelos atinjam ou ultrapassem
a linha formada pelos joelhos e em que na extensão do tronco atrás as zonas
lombar e dorsal toquem no solo. A contagem da execução é feita no momento
em que os cotovelos atinjam a linha formada pelos joelhos. Durante o exercício,
os candidatos podem fazer pequenas pausas. c. O resultado é medido em
número de execuções, no tempo máximo de 1 (um) minuto. d. Consideram-se
aptos os candidatos que efetuarem o seguinte número mínimo de execuções:
Candidatos masculinos - 25; Candidatos femininos - 15. 12.6.2.5. Corrida de
1000 m: a. Descrição - percorrer a distância de 1000 m, no menor tempo
possível; b. Condições de execução: A prova será executada em grupos de até
seis candidatos. Na partida será adotada a posição «de pé». Apenas é permitida
uma tentativa. c. A prova é medida em tempo. d. Consideram-se aptos os
candidatos que percorram a distância nos seguintes tempos máximos, em
minutos: Candidatos masculinos - 6,00. Candidatos femininos - 6,30. 12.7.
Exame Médico (EM): O exame médico visa avaliar as condições físicas e
psíquicas do candidato, tendo em vista determinar a sua aptidão para o exercício
da função. 12.8. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
seleção intercalar será efetuado através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível público do INEM, I.P. e disponibilizada na respetiva
página eletrónica (www.inem.pt), sendo os candidatos notificados por uma das
formas previstas nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. 12.9. Verificando-se um elevado
número de candidatos admitidos (igual ou superior a 100), que torne
impraticável a aplicação dos métodos de seleção identificados, o INEM, I.P.
aplicará os métodos de seleção de forma faseada, nos termos do artigo 8.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. Quando haja
lugar à aplicação dos métodos de seleção de forma faseada, o apuramento dos
candidatos aos quais será aplicável o segundo método de seleção e os métodos
seguintes é efetuado, de entre os candidatos aprovados no método
imediatamente anterior, a convocar por tranches sucessivas e por ordem
decrescente de classificação, respeitando, para efeitos de determinação das
classificações intercalares, as ponderações previstas na fórmula de classificação
final e a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional. 12.10. Nos termos do
n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, cada um dos
métodos de seleção, bem como cada uma das fases que comportem, é
eliminatório pela ordem enunciada na lei, quanto aos obrigatórios, e pela ordem
constante na publicitação, quanto aos facultativos. 13. Classificação Final: A
Classificação Final será obtida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a
seguinte fórmula: [CF= PC*20% + AC*20% + AP*30% + PCB*10% +
CDBA*20%] [ESTA FÓRMULA É A QUE SERÁ UTILIZADA EFETIVAMENTE
SENDO PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA UMA DECLARAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO MUITO EM BREVE] Sendo que: CF – Classificação Final PC – Prova
Inicial de Conhecimentos AC – Avaliação Curricular AP – Avaliação Psicológica
PCB – Prova de Condução Base CDBA – Curso de Condução Defensiva Base –
Ambulância. 14. Motivos de exclusão: São, designadamente, motivos de
exclusão do presente procedimento concursal a apresentação da candidatura
fora do prazo e o incumprimento dos requisitos mencionados neste aviso, sem
prejuízo dos demais motivos legal ou regularmente previstos. 15. Composição do
júri: Presidente: Sr. Ricardo André da Costa Toga Moreira da Rocha,
Coordenador Geral da carreira de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar de
âmbito nacional; 1º Vogal efetivo: Sr. Jaime José Naia Teixeira, Coordenador
Geral da carreira de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar da Delegação
Regional do Sul, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 2º
Vogal efetivo: Dr.ª Maria Olga Alves Matos, Técnica Superior do Departamento
de Gestão de Recursos Humanos; 1º Vogal suplente: Sr.ª Isabel Cristina Pires
Nunes, Coordenadora Geral da carreira de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar
da Delegação Regional do Centro; 2º Vogal suplente: Sr. Leonel Belarmino Faria
Alves, Coordenador Geral da carreira de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar
da Delegação Regional do Norte. 16. Posicionamento remuneratório: 16.1. Nos
termos do n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, o posicionamento do trabalhador
recrutado numa das posições da categoria é objeto de negociação com a
entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do
procedimento concursal. 16.2. Nos termos do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82B/2014, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do estado para 2015), aplicável
por remissão do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei
do Orçamento do Estado para 2016), os candidatos detentores de vínculo de
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emprego público por tempo indeterminado informam, prévia e obrigatoriamente
a entidade empregadora pública do posto de trabalho que ocupam e da posição
remuneratória correspondente à remuneração que auferem. 16.3. Sem prejuízo
do disposto no n.º 6 do artigo 38.º da LTFP, nos termos do disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Lei do
Orçamento do estado para 2015), aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 19.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para
2016), o empregador público não pode propor uma posição remuneratória
superior à auferida relativamente aos trabalhadores detentores de uma prévia
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, incluindo a
possibilidade de posicionamento em posição e nível remuneratórios virtuais na
nova carreira, quando a posição auferida não tenha coincidência com as
posições previstas nesta carreira. 16.4. Em conformidade com o Anexo II a que
se refere o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 19/2016, de 15 de abril, a posição
remuneratória de referência é a 1ª posição remuneratória da categoria de
Técnico de Emergência Pré-Hospitalar da carreira especial de Técnico de
Emergência Pré-Hospitalar, a que corresponde o nível remuneratório 6 da Tabela
Única de Remunerações, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de
dezembro, correspondente a 738,05€ (setecentos e trinta e oito euros e cinco
cêntimos). 17. As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos candidatos
sempre que solicitadas, no prazo de três dias úteis, contados da data de entrada
por escrito do pedido. 18. Forma e comunicação das notificações aos candidatos:
Todas as notificações aos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as
necessárias para efeito de audiência prévia e as convocatórias para a realização
de qualquer método de seleção que exija a presença do candidato, são
efetuadas por uma das formas previstas nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo
30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. 19. Lista
unitária de ordenação final dos candidatos: 19.1. A lista unitária de ordenação
final dos candidatos aprovados é notificada nos termos e para os efeitos do
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. 19.2. A lista
de ordenação final dos candidatos, após homologação do Conselho Diretivo do
INEM, I.P., é publicada na 2ª série do Diário da República, afixada em lugar
visível e público das instalações do INEM, I.P. e disponibilizada na respetiva
página eletrónica (www.inem.pt) , nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. Igualdade de
oportunidades no acesso ao emprego: Em cumprimento da alínea h) do artigo
9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto
entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
Observações
Será definida posteriormente a distribuição numérica dos Postos de Trabalho pelas Delegações Regionais do INEM. O Aviso n.º
2123-A/2017 publicado no Suplemento do DR n.º 40 2ª Série de 24/02/2017 continha um lapso de escrita na formula de
classificação final pelo que será alvo de Declaração de Retificação a publicar em breve no Diário da República. A fórmula correta de
cálculo da Classificação Final será: CF= PC*20% + AC*20% + AP*30% + PCB*10% + CDBA*20%.

Alteração de Júri

Resultados
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Questionário de Termino da Oferta
Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total SME:
Total Com Auxílio da BEP:
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