
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201911/0468

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

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: 1201,48 €.

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 LTFP, cuja 
caracterização se encontra prevista no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 
88.º da LTFP, cujas funções e atividades compreendem o ramo de farmácia, 
tendo como área funcional a emergência médica.

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 Ciências Farmacêuticas ou Farmácia

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Saúde Ciências Farmacêuticas Farmácia

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Instituto Nacional 
de Emergência 
Médica, I.P.

2 Rua Almirante Barroso, 
n.º 36

1000013 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 2

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: recrutamento@inem.pt

Contacto: 213508184

Data Publicitação: 2019-11-21

Data Limite: 2019-12-05

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Torna-se público que o Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM) pretende recrutar 2 técnicos superiores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída para o exercício de funções no Departamento de 
Emergência Médica do INEM em regime de mobilidade na categoria ou intercarreiras, 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 (LTFP), 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 de licenciatura em Ciências Farmacêuticas ou Farmácia;
c) Experiência profissional nas áreas mencionadas na caracterização dos postos de trabalho.
2 – 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, cujas funções e atividades compreendem o ramo de farmácia, tendo como área funcional a emergência 
médica.

3 – Remuneração – 1201,48 €.

4 – Local de trabalho: Departamento de Emergência Médica do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., sito na Rua 
Almirante Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa.

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 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).

Formação Profissional
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