Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE202110/0151
Tipo Oferta: Mobilidade Interna
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Saúde
Orgão / Serviço: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: idêntica à auferida na instituição de origem
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Exercício de atividades no âmbito das competências inerentes ao Departamento
de Saúde Ambiental, previstas no artigo 10º do anexo à Portaria nº 162/2012,
de 22 de maio, nomeadamente na área da microbiologia geral e gestão e
garantia da qualidade em laboratórios de análises.

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 c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: 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 da saúde ou ciências tecnológicas
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Ciências

Biociências

Biociências

Locais de Trabalho
Local Trabalho

Nº Postos

Instituto Nacional 1
de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, I.P.

Morada
Avenida Padre Cruz

Localidade

Código Postal

Distrito

Concelho

1649016 LISBOA

Lisboa

Lisboa

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

1

Outros Requisitos: conhecimentos/ experiência em microbiologia geral e gestão e garantia da
qualidade em laboratórios de análises.
Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: recursos.humanos@insa.min-saude.pt
Contacto: 217508114
Data Publicitação: 2021-10-10
Data Limite: 2021-10-24
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: _____________________
Texto Publicado em Jornal Oficial: _____________________
Observações
As candidaturas devem ser remetidas por via eletrónica para o endereço recursos.humanos@insa.min-saude.pt, devendo ser
acompanhadas dos seguintes documentos:
- Currículo profissional detalhado, principalmente em área de afinidade com o posto de trabalho objeto de recrutamento
- Documento comprovativo do vínculo de emprego público detido e documento comprovativo da remuneração auferida
- Declaração de consentimento e de confidencialidade no tratamento de dados pessoais decorrentes de processo de recrutamento
de pessoal, disponível em http://www.insa.min-saude.pt/wpcontent/
uploads/2019/10/DGRH-IM69_01_RGPD.pdf
A seleção do/as candidato/as será efetuada com base na análise curricular, podendo ser complementada de uma entrevista
profissional de seleção, caso as candidaturas mereçam o interesse para o posto de trabalho em apreço.
Não serão consideradas candidaturas que pretendam, no seu objeto, mobilidade intercarreiras (mudança de carreira).
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