
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202301/0411
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 posição remuneratória na situação jurídico-funcional de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

As funções a desempenhar no posto de trabalho a ocupar correspondem ao grau 
3 de complexidade funcional, cuja caraterização se encontra prevista no Anexo a 
que se refere o n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, bem como, no âmbito das matérias 
da competência do Departamento de Emergência Médica, constantes no artigo 
4.º dos Estatutos do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. aprovadas 
pela Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, designadamente, nas alíneas e), g), 
l), m), n).

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: Nomeação definitiva
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

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

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

Lisboa 1000013 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações
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Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos obrigatórios:
- formação em Gestão de Situações de Exceção / Multivítimas,
- conhecimento e experiência em Planeamento de Eventos e Mass Gathering, 
- formação certificada no âmbito da intervenção em situações de catástrofe, de 
acordo com os requisitos da Organização Mundial de Saúde.

Envio de Candidaturas para: formulário eletrónico, de uso obrigatório, disponível em www.inem.pt
\Recrutamento

Contacto: recrutamento.dgrh@inem.pt
Data Publicitação: 2023-01-19

Data Limite: 2023-02-01

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Não aplicável
Texto Publicado em Jornal Oficial: 1. Local de trabalho: As funções inerentes ao posto de trabalho a ocupar serão 

exercidas no Departamento de Emergência Médica, sito na Rua Almirante 
Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa. 2. Carreira: Geral de Técnico superior. 3. 
Caraterização do posto de trabalho: As funções a desempenhar no posto de 
trabalho a ocupar correspondem ao grau 3 de complexidade funcional, cuja 
caraterização se encontra prevista no Anexo a que se refere o n.º 2 do artigo 
88.º da LTFP, bem como, no âmbito das matérias da competência do 
Departamento de Emergência Médica, constantes no artigo 4.º dos Estatutos do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. aprovadas pela Portaria n.º 
158/2012, de 22 de maio, designadamente, nas alíneas e), g), l), m), n). 4. 
Habilitações: licenciatura 5. Remuneração: Correspondente à posição 
remuneratória na situação jurídico-funcional de origem, nos termos do nº 2 do 
art. 153º da LTFP, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho. 6. 
Requisitos obrigatórios: - formação em Gestão de Situações de Exceção / 
Multivítimas, - conhecimento e experiência em Planeamento de Eventos e Mass 
Gathering, - formação certificada no âmbito da intervenção em situações de 
catástrofe, de acordo com os requisitos da Organização Mundial de Saúde. 7. 
Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser apresentadas no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da publicação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), mediante preenchimento de formulário eletrónico, de 
utilização obrigatória, disponível na página eletrónica do INEM, I.P., em 
www.INEM.pt / separador > Recrutamento > Mobilidade carreira técnica 
superior - Departamento de Emergência Médica - 1 posto de trabalho. As 
candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos 
digitalizados, a submeter na plataforma eletrónica de candidaturas: i. Curriculum 
Vitae detalhado e atualizado, no qual conste, para além de outros elementos 
julgados necessários, a descrição das funções exercidas, a residência, telefone, 
endereço de correio eletrónico, habilitações literárias e ações de formação 
frequentadas; ii. Declaração emitida pela entidade em que exerce funções, com 
a identificação da modalidade de vínculo jurídico de emprego público 
estabelecida, da carreira e da categoria de que é titular, posição e nível 
remuneratório, com indicação do correspondente valor pecuniário, a antiguidade 
na categoria, na carreira e na Administração Pública; iii. Outros documentos 
relevantes para avaliação da candidatura. 8. Método de seleção: Serão aplicados 
a Avaliação Curricular, complementada por uma Entrevista profissional. A 
avaliação curricular tem carater eliminatório pelo que apenas serão convocados 
para a realização da Entrevista, os candidatos que preencham os requisitos de 
admissão e fiquem selecionados na Avaliação Curricular. 

Observações

Formação Profissional
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No caso de ser trabalhador do INEM, fica dispensado da entrega da declaração, devendo obrigatoriamente assinalar, para esse 
efeito, "Sim" no ponto 3.1.6. do Formulário de candidatura.

Só serão aceites as candidaturas submetidas por formulário eletrónico disponível em www.inem.pt.
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