
 
 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 

Aviso 
 

Torna-se público que o Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM) pretende recrutar 7 assistentes 

técnicos com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída para o 

exercício de funções no Gabinete de Gestão Logística e Operações do INEM em regime de mobilidade na 
categoria, nos termos dos artigos 92.º a 98.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, de acordo com os requisitos e caracterização a seguir discriminados. 

 

1 - Requisitos: 
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

b) Ser detentor do 12.º ano de escolaridade ou equivalente; 

c) Estar integrado na categoria de assistente técnico da carreira de assistente técnico; 

d) Ser titular da carta de condução, categoria B; 

e) Experiência profissional nas áreas mencionadas na caracterização dos postos de trabalho. 

2 – Caracterização dos postos de trabalho - Em termos gerais funções de grau 2 de complexidade funcional de 

natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções 

gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de 

atuação dos serviços. Especificamente executar as atividades inerentes aos processos administrativos de 

logística do Gabinete de Logística e Operações do INEM, nos termos do previsto no artigo 9.º dos Estatutos do 

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., aprovados pela Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio. 

 

3 – Remuneração – nível na tabela remuneratória única correspondente à situação jurídico-funcional de origem 

em que o candidato se encontre posicionado, podendo haver lugar ao suplemento remuneratório de turno no 

caso de exercício de funções nas Delegações Regionais do INEM. 

 

4 – Local de trabalho: 
- Sede do INEM, Lisboa - 2; 

- Delegação Regional do Norte do INEM, Porto -1; 

- Delegação Regional do Centro do INEM, Coimbra -1; 

- Delegação Regional do Sul do INEM, Lisboa -1; 

- Delegação Regional do Sul do INEM, Faro -2 

 

5 – Prazo de apresentação das candidaturas - 10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente 

Aviso na Bolsa de Emprego Público. 

 

6 – Formalização da candidatura - A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido ao 

Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., elaborado de acordo com o artigo 102.º do Código 

do Procedimento Administrativo, com a menção expressa do local de trabalho a que se candidata, bem como 

do vínculo de emprego, da categoria, da carreira, da posição remuneratória, do nível na tabela remuneratória 

única correspondente à remuneração base mensal que detém, contacto telefónico e e-mail, sendo remetida 

até ao termo do prazo referido no ponto 5 do presente Aviso, obrigatoriamente, em formato digital, para o 

endereço eletrónico recrutamento@inem.pt. 
 

A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae detalhado e atualizado; 

b) Fotocópia do certificado das habilitações literárias; 



 
 
 

 

c) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de 

emprego público previamente constituída, categoria, carreira de que o candidato é titular, posição 

na categoria, nível na tabela remuneratória única e remuneração base mensal, bem como a 

descrição das funções exercidas. 

 

7 – Seleção dos candidatos - A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curricular com base 

na análise do Curriculum Vitae, complementada por entrevista profissional de seleção. 

 

8 – Publicitação - O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e na página 

eletrónica do INEM (www.inem.pt). 


