
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201810/0844

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Pendente

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: Correspondente à situação jurídico-funcional de origem em que o candidato se 
encontre posicionado.

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Para o exercício de funções no Gabinete Jurídico (GJ) do Instituto.
Área funcional Jurídica, no âmbito da análise de processos graciosos e 
consequente emissão de Parecer/Informação que habilite a tomada de decisão,: 
assessoria jurídica; análise e preparação de diplomas legais; pareceres jurídicos 
em diversas áreas do direito, protocolos; instrução e assessoria em 
procedimentos disciplinares e de inquérito; representação no âmbito de 
processos de contencioso administrativo e representação e ou promoção do 
patrocínio judicial, acesso a dados e ilícito de mera ordenação social.

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: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Direito

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços Direito Direito

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Nacional 
de Emergência 
Médica, I.P.

1 Rua Almirante Barroso, 
n.º 36

1000013 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente constituída;
b) Ser detentor de licenciatura em Direito;
c) Estar integrado na carreira de técnico superior;
d) Experiência profissional nas áreas mencionadas na caracterização do posto de 
trabalho.

Envio de Candidaturas para: recrutamento@inem.pt

Contacto: 213508100

Data Publicitação: 2018-10-25

Data Limite: 2018-11-09

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Perfil pretendido:
a. Capacidade de planeamento e organização;
b.  Aptidão para trabalhar em equipa e capacidade de comunicação verbal;
c. Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador (Excel e Word);
d. Responsabilidade, organização e compromisso com o serviço.
e. Orientação para resultados.
Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do INEM, com a menção 
expressa do posto de trabalho a que se candidata, bem como do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e nível 
remuneratório e da correspondente remuneração mensal, contacto telefónico e e-mail.
A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
a. Curriculum vitae detalhado e atualizado, com a indicação do número do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, do número 
de contribuinte e da nacionalidade, bem como, para além de outros elementos julgados necessários, das habilitações literárias, das 
funções e atividades que exerce, bem como as que exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades 
relevantes, assim como as ações de formação realizadas, com indicação das instituições conferentes, datas de realização e 
respetiva duração;
b. Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias; 
c. Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, carreira/categoria de que o candidato é titular, a descrição das funções exercidas, a posição e nível remuneratório e o 
correspondente pecuniário.
Apresentação da candidatura: A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção “Recrutamento por Mobilidade” 
com indicação expressa do n.º do aviso da Bolsa de Emprego Público. 
A candidatura deve ser apresentada até ao termo do prazo, em formato digital, para o endereço de correio eletrónico 
recrutamento@inem.pt
Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curricular com base na análise do currículo profissional, 
complementada por entrevista profissional.
Apenas serão convocados para a realização da entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular e que preencham os 
requisitos de admissão.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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