
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201910/0456

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 Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1.201,48 €

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Os postos de trabalho a ocupar correspondem ao grau 3 de complexidade 
funcional, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), cuja caracterização se encontra prevista 
no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, bem como no artigo 
7.º da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, que aprovou os Estatutos do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), de acordo com o seguinte 
perfil de competências:
a) Participar na definição e implementar a política de gestão de recursos 
humanos;
b) Assegurar a gestão previsional dos recursos humanos do INEM, através de 
adequados instrumentos de planeamento e controlo de gestão;
c) Gerir o sistema de carreiras e de avaliação do desempenho dos trabalhadores 
do INEM;
d) Organizar e assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos do 
INEM, incluindo o controlo de assiduidade, as férias e o processamento de 
remunerações;
e) Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislação 
aplicável à gestão dos recursos humanos garantindo a sua coordenação e 
harmonização global;
f) Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento dos 
trabalhadores;
g) Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento de 
competências dos trabalhadores.

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: Preferencialmente nas áreas de direito, ciências sociais e humanas, economia e 
gestão.

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Gestão de Pessoal e Administração / 
Administração Pública

Gestão de Recursos Humanos
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Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Nacional 
de Emergência 
Médica, I.P.

7 Rua Almirante Barroso, 
n.º 36

1000013 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 7

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Rua Almirante Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa

Contacto: 213508100

Data Publicitação: 2019-10-11

Data Limite: 2019-10-25

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Aviso (extrato) n.º 16220/2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 196, de 11 de 
outubro de 2019

Texto Publicado em Jornal Oficial: 1 – Nos termos do artigo 30.º e dos artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e 
dado não existir reserva de recrutamento, por deliberação de 1 de outubro de 
2019, do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. 
(INEM), no âmbito das suas competências, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal comum para o 
preenchimento de 7 postos de trabalho previstos e não ocupados na categoria 
de técnico superior da carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM) na modalidade de vínculo 
de emprego público titulada por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 2 – Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime 
de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público, 
aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi solicitado parecer prévio à 
entidade gestora da valorização profissional – Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas - INA, que declarou a inexistência de 
trabalhadores em situação de valorização profissional para os postos de trabalho 
a preencher. 3 – Legislação aplicável – O presente procedimento rege-se pelas 
disposições contidas na Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho (LTFP), na Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio e 
Código do Procedimento Administrativo. 4 - Âmbito do recrutamento – O 
recrutamento é restrito aos trabalhadores detentores de vínculo de emprego de 
emprego público por tempo indeterminado, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º 
da LTFP. 5 – Local de trabalho – As funções inerentes ao posto de trabalho a 
ocupar serão exercidas no Departamento de Gestão de Recursos Humanos nas 
instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. na Rua Almirante 
Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa. 6 – Caracterização dos postos de trabalho – 
Os postos de trabalho a ocupar correspondem ao grau 3 de complexidade 
funcional, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, cuja 
caracterização se encontra prevista no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 
88.º da LTFP, bem como no artigo 7.º da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, 

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Texto Publicado em Jornal Oficial:

que aprovou os Estatutos do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., de 
acordo com o seguinte perfil de competências: a) Participar na definição e 
implementar a política de gestão de recursos humanos; b) Assegurar a gestão 
previsional dos recursos humanos do INEM, através de adequados instrumentos 
de planeamento e controlo de gestão; c) Gerir o sistema de carreiras e de 
avaliação do desempenho dos trabalhadores do INEM; d) Organizar e assegurar 
a gestão administrativa dos recursos humanos do INEM, incluindo o controlo de 
assiduidade, as férias e o processamento de remunerações; e) Promover o 
cumprimento dos regulamentos internos e demais legislação aplicável à gestão 
dos recursos humanos garantindo a sua coordenação e harmonização global; f) 
Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento dos 
trabalhadores; g) Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento 
de competências dos trabalhadores. 7 – Remuneração – A posição 
remuneratória de referência será a 2.ª posição remuneratória da categoria de 
técnico superior da carreira de técnico superior, nível 15 da tabela remuneratória 
única que corresponde a € 1201,48. 8 – Requisitos de admissão: a) Ser detentor 
dos requisitos gerais previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho: i) 
Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 
internacional ou lei especial; ii) 18 anos de idade completos; iii) Não inibição do 
exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se 
propõe a desempenhar; iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções; v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória; b) 
Possuir vínculo de emprego público por tempo indeterminado; c) Ser titular de 
licenciatura ou grau académico superior a esta, de acordo com o previsto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, preferencialmente nas áreas de direito, 
ciências sociais e humanas, economia gestão não se admitindo a possibilidade de 
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional. 8.1 
– Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em 
mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço 
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publica o procedimento 
de acordo com o previsto na alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125
-A/2019, de 30 de abril. 9 – Formalização das candidaturas: 9.1 – As 
candidaturas deverão ser formalizadas através de preenchimento do formulário 
da candidatura disponível na página eletrónica do INEM (www.inem.pt) em 
Institucional > Recrutamento > Procedimentos Concursais > Carreira de técnico 
superior, devendo os candidatos identificar, inequivocamente, no formulário de 
candidatura o posto de trabalho pretendido pela identificação do mesmo e 
enviado por correio registado com aviso de receção, expedido até ao último dia 
do prazo fixado, para a Rua Almirante Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa, em 
envelope fechado com indicação no exterior de “Procedimento Concursal Ref. 
TS_DGRH-INEM-01/2019”. 9.2 – Não serão aceites candidaturas enviadas por 
correio eletrónico. 9.3 – A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes 
documentos: a) Curriculum Vitae; b) Fotocópia legível do documento 
comprovativo das habilitações literárias; c) Fotocópia legível dos comprovativos 
de cursos e ações de formação frequentadas desde 1 de janeiro de 2009, 
mencionadas no curriculum vitae, sob pena de não serem consideradas na 
avaliação curricular. d) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato 
pertence, devidamente atualizada, da qual conste de forma inequívoca a 
modalidade de vínculo de emprego público que detém, o tempo de execução das 
atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 
das mesmas, bem como a identificação da carreira em que se encontra 
integrado, categoria, posição na categoria, nível na tabela remuneratória única e 
remuneração base auferida à data da candidatura, com a data de produção de 
efeitos, bem como o tempo de serviço; e) Outros documentos relevantes para 
avaliação da candidatura. 9.4 – A não apresentação dos documentos exigidos 
nas alíneas a), b) e d), do ponto 9.3 do presente aviso, nos termos do n.º 8 do 
artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, determina: a) A exclusão 
do candidato do procedimento, quando, nos termos da publicitação, a falta 
desses documentos impossibilite a sua admissão ou avaliação; b) A 
impossibilidade de constituição de vínculo de emprego público, nos restantes 
casos. 10 – Métodos de seleção – Considerando a urgência do recrutamento, nos 
termos do disposto no n.º 5 do artigo 36.º da LTFP e de acordo com os artigos 
5.º e 6.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, no presente recrutamento 
será aplicado apenas um método de seleção obrigatório, prova de 
conhecimentos complementado pelo método de seleção facultativo, entrevista 
profissional de seleção. 10.1 – Quando os candidatos estejam a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de 
trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação de 
valorização profissional que imediatamente antes, tenham desempenhado aquela 
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atribuição, competência ou atividade, o método de seleção obrigatório a aplicar 
será a avaliação curricular. 10.2 – O método de seleção prova de conhecimentos 
pode, ainda, ser aplicável aos candidatos referidos no ponto anterior de presente 
aviso que optem, por escrito, pela sua aplicação, nos termos do n.º 3 do artigo 
36.º da LTFP. 10.3 – A valorização dos métodos anteriormente referidos será 
convertida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de 
cada método, através da aplicação das seguintes fórmulas finais: CF = 0,70 PC 
+ 0,30 EPS CF = 0,70 AC + 0,30 EPS em que: CF = Classificação Final PC = 
Prova de Conhecimentos AC = Avaliação Curricular EPS = Entrevista Profissional 
de Seleção 10.4 – A Prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos 
académicos e ou profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a 
situações concretas no exercício de determinada função incluindo o adequado 
conhecimento da língua portuguesa. A prova de conhecimentos de avaliação de 
conhecimentos teóricos, será escrita, de realização individual, aplicada de forma 
coletiva, em suporte papel, com consulta da legislação simples, em papel não 
anotada, referida no ponto 10.4.1 não sendo permitida a utilização de qualquer 
equipamento eletrónico, efetuada numa única fase, com a duração máxima de 
90 minutos sendo constituída por questões de escolha múltipla e incidirá sobre 
os seguintes temas: organização administrativa do Estado, orgânica do INEM, 
gestão de recursos humanos, designadamente vínculos, carreiras, 
remunerações, recrutamento, condições de trabalho e Código do Procedimento 
Administrativo. Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores com 
valoração até às centésimas. 10.4.1 - Legislação necessária à preparação dos 
temas identificados no ponto anterior: • Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; • Lei n.º 3/2004, de 15 
de janeiro, na sua redação atual - Aprova a lei quadro dos institutos públicos; • 
Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro – Institui o conselho diretivo como 
único órgão de direção, limita a sua composição e altera as regras de 
recrutamento, seleção e provimento, de cessação dos mandatos e a 
remuneração dos membros dos conselhos diretivos dos institutos públicos de 
regime comum, procedendo à sétima alteração à Lei n.º 3/2004, de 15 de 
janeiro; • Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro – Aprova a orgânica do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.; • Portaria n.º 158/2012, de 22 de 
maio – Aprova os Estatutos do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.; • 
Deliberação n.º 853/2012, de 12 de junho de 2012, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho de 2012 – Cria as unidades 
orgânicas flexíveis do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.; • Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 
atual; • Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, (nos artigos em vigor) – 
Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos 
trabalhadores que exercem funções públicas; • Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
na sua redação atual – Aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; • 
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 11 de setembro, publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 188, de 28 de setembro de 2009 – Acordo coletivo 
de carreiras gerais; • Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010, de 1 de março, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 42, de 2 de março de 2010 – 
Regulamento de extensão do acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009; • Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho – Estabelece os níveis da tabela 
remuneratória única correspondentes às posições remuneratórias das categorias 
das carreiras gerais de técnico superior, de assistente técnico e de assistente 
operacional; • Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de julho – Extingue carreiras e 
categorias cujos trabalhadores transitam para as carreiras gerais; • Portaria n.º 
1553-C/2008, de 31 de dezembro – Aprova a tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, contendo o número de níveis 
remuneratórios e o montante pecuniário correspondente a cada um e atualiza os 
índices 100 de todas as escalas salariais; • Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de 
dezembro – Procede à revisão anual das tabelas de ajudas de custo, subsídios 
de refeição e de viagem, bem como dos suplementos remuneratórios, para os 
trabalhadores em funções públicas e atualiza as pensões de aposentação e 
sobrevivência, reforma e invalidez; • Decreto-Lei n.º 269/2009, de 30 de 
setembro – Estabelece a possibilidade de prorrogação excecional do prazo legal 
de mobilidade de trabalhadores em funções públicas e, no contexto do regime 
de avaliação do desempenho, admite nomeadamente o recurso à ponderação 
curricular nos casos em que não tenha ocorrido no ano de 2008; • Lei n.º 
4/2009, 29 de janeiro, na sua redação atual – Define a proteção social dos 
trabalhadores que exercem funções públicas; • Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de 
abril, na sua redação atual – Regulamenta a proteção na parentalidade, no 
âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores 
que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social 
convergente; • Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto
-Lei n.º 146/2005, de 26 de agosto – Estabelece o novo regime jurídico de 
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proteção social na eventualidade doença, no âmbito do subsistema previdencial 
de segurança social; • Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 abril – Estabelece o regime 
jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e 
no subsistema de solidariedade; • Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho – 
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença, 
maternidade, paternidade e adoção e morte previstas no sistema previdencial, 
de encargos familiares do subsistema de proteção familiar e do rendimento 
social de inserção, o regime jurídico que regula a restituição de prestações 
indevidamente pagas e a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema de 
segurança social, e o estatuto das pensões de sobrevivência e o regime jurídico 
de proteção social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção no 
âmbito do regime de proteção social convergente; • Decreto-Lei n.º 503/99, de 
20 de novembro, na sua redação atual – Aprova o novo regime jurídico dos 
acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração 
Pública; • Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, na sua redação atual – 
Estabelece normas relativas ao abono de ajudas de custo e de transporte pelas 
deslocações em serviço público; • Decreto-Lei n.º 29/2019, de 20 de fevereiro – 
Estabelece a atualização da base remuneratória da Administração Pública; • 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril – Procedimento concursal; • Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro – Orçamento do Estado para 2017; • Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro – Orçamento do Estado para 2018; • Lei n.º 
71/2018, de 31 de dezembro – Orçamento do Estado para 2019. 10.5 – A 
Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando 
os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, formação profissional, 
experiência profissional, a relevância da experiência adquirida no âmbito do perfil 
de competências definido no presente recrutamento e elementos/atividades 
pertinentes para as funções a desempenhar. Será expressa numa escala de 0 a 
20 valores com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através 
da média aritmética simples ou ponderada das classificações dos elementos a 
avaliar. 10.6 – A Entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar a 
experiência profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal. Será avaliada segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. O resultado final da entrevista 
profissional de seleção será obtido através da média aritmética simples das 
classificações dos parâmetros a avaliar. 10.7 – Os candidatos admitidos a 
convocar para a realização dos métodos de seleção são notificados por uma das 
formas previstas no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 
10.8 – Atendendo à urgência do presente procedimento concursal e no caso de 
serem admitidos candidatos em número igual ou superior a 100, a aplicação dos 
métodos de seleção poderá ser faseada, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, da seguinte forma: a) Aplicação, num primeiro 
momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro método de seleção; 
b) Aplicação do segundo método apenas a parte dos candidatos aprovados no 
método imediatamente anterior, a convocar por conjuntos sucessivos de 
candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade 
legal da sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades; c) 
Dispensa de aplicação dos métodos seguintes aos restantes candidatos, que se 
consideram excluídos, quando os candidatos satisfaçam as necessidades que 
deram origem à publicitação do procedimento concursal, sem prejuízo de que, 
quando os candidatos constantes da lista de ordenação final homologada, não 
satisfaçam as necessidades que deram origem à publicitação do procedimento 
concursal, o júri é de novo chamado às suas funções e procede à aplicação do 
método ou métodos seguintes a outro conjunto de candidatos, que serão 
notificados para o efeito, sendo nesses casos elaborada nova lista de ordenação 
final desses candidatos sujeita a homologação. 10.9 – Cada um dos métodos de 
seleção, bem como cada uma das fases que comportem, é eliminatório pela 
ordem constante na publicitação de acordo com o n.º 9 do artigo 9.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 10.10 - Serão excluídos do procedimento, nos 
termos do n.º 10 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, os 
candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
ou fases de seleção, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte. 11 – A 
classificação final (CF), será expressa numa escala de 0 a 20 valores e resultará 
da valoração dos métodos anteriormente referidos, através da aplicação das 
fórmulas referidas no ponto 10.3 do presente aviso. 11.1 – Em situações de 
igualdade de valoração, aplica-se o disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, subsistindo a igualdade de classificação, o desempate é 
efetuado, de forma decrescente pela valoração do parâmetro experiência 
profissional e formação profissional decorrente da aplicação do método de 
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seleção avaliação curricular. 12 - Composição do Júri: Presidente – Teresa de 
Almeida Augusto, Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do 
INEM; Vogais efetivos: – Anabela Marçal Fernandes Barreira, Coordenadora do 
Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM – Maria Joel dos 
Santos Duarte, técnica superior do INEM Vogais suplentes: – Maria Teresa de 
Luna Caldeira Schiappa de Campos, Coordenadora do Gabinete de Planeamento 
e Controlo de Gestão; - Daniel José Rodrigues Pereira, técnico superior do INEM 
12.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 
vogal efetivo Anabela Marçal Fernandes Barreira. 13 — Exclusão e notificação 
dos candidatos - Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para 
realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 14 – A lista de ordenação final dos candidatos, após 
homologação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, 
I.P. será afixada em local visível e público das instalações do INEM e 
disponibilizada na sua página eletrónica (www.inem.pt), sendo publicado um 
Aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação. 15 - Prazo de validade - O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos nos 
n.os 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 16 - Em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, «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

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Resultados

Alteração de Júri
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Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:
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