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Referência PC-GLO-AO-set1/2021 PC-GLO-AO-set2/2021

Referência e o número de processo de candidatura GLO-AO5/2021 GLO-AO2/2021

1-O Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. é: b) b) c)

2-São atribuições do INEM, I.P. : d) b) d)

3-Quais são as competências do Gabinete de Logística e Operações? a) c) a)

4-O Conselho Diretivo do INEM, I.P. é composto por: c) a) c)

5-O Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.: b) b) b)

6-Os serviços centrais do INEM, I. P., compreendem: d) d) d)

7-O trabalhador durante o período experimental é acompanhado: b) d) b)

8-O INEM, I.P é um Instituto Público: d) d) d)

9-A Lei Orgânica do INEM, I.P. refere que é : c) a) c)

10-O INEM, IP, dispõe de serviços territorialmente desconcentrados. Eles são: b) a) a)

11- Não são receitas do INEM, I.P. : d) d) a)

12-A organização interna do INEM, I.P., é a prevista: c) b) b)

13-Ao Gabinete de Logística e Operações, compete: b) b) b)

14-Os serviços centrais do INEM, I. P., compreendem: d) b) d)

15-O INEM, I. P., dispõe das seguintes unidades de apoio e logística: a) a) a)

16- O INEM, I. P., dispõe das seguintes unidades operacionais: a) a) a)

17-O registo de incidentes e sinistros e apuramento de responsabilidades, é competência do:: a) d) a) 

18-O INEM, I. P., dispõe das seguintes unidades de apoio à gestão: a) a) a)

19-São competências do INEM : a) a) d)

20- Relativamente ao organograma do INEM: d) d) c)

21-O que é o CODU? a) a) a)

22-Compete às Delegações regionais: a) c) c)

23-Durante o período experimental, o trabalhador: c) a) c)

24- A duração do período experimental dos trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional: c) a) c)

25 -Qual das seguintes unidades orgânicas não faz parte da estrutura do INEM, I.P. : c) d) c)
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Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional, para o Gabinete de Logística e Operações 

(GLO)
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