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Aviso n.º 22907/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
2 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final,
do procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de
trabalho, previstos e não ocupados, da carreira e categoria de técnico
superior, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja — Instituto
da Segurança Social, IP, visando o exercício de funções em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nas
áreas de Desenvolvimento Social e de Apoio à Gestão, conforme Aviso
n.º 21115/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de
23 de Novembro de 2009 — DRH/TS/91/2009.
1.º Classificado Ana Alexandra Fernandes da Silva — 16,85 valores a)
2.º Classificado Marco António da Silva Rodrigues — 13,875 valores b)
3.º Classificado Maria João Isabel Rosa — 12,875 valores b)
a) Licenciatura em Psicologia
b) Licenciatura em Direito
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, IP, de 22 de Setembro de 2010,
tendo sido afixada no edifício do Centro Distrital de Beja, sito na Rua
Prof. Bento de Jesus Caraça, n.º 25, em Beja e publicitada na página
electrónica do Instituto.
29 de Outubro de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203897084
Aviso (extracto) n.º 22908/2010
Por despacho de 29 de Outubro de 2010 do Vogal do Conselho Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de
contrato por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas
com Sérgio Paulo Gomes Passos, para ocupação de um posto de trabalho
na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória
2, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Braga,
aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27
de Fevereiro, com efeitos ao dia 11.º dia útil seguinte ao da publicação
no Diário da República.
2-11-2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203897116
Aviso (extracto) n.º 22909/2010
Por despacho de 29 de Outubro de 2010 do Vogal do Conselho Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de
contrato por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas
com Ilídio Augusto Patrocínio, para ocupação de um posto de trabalho
na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 9,
no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Bragança,
aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27
de Fevereiro, com efeitos ao dia 11.º dia útil seguinte ao da publicação
no Diário da República.
02-11-2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203897092

por deliberação de 28 de Outubro de 2010, do Conselho Directivo da
ACSS, I. P., está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicitação do presente aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho para
a carreira de técnico superior do mapa de pessoal desta ACSS, I. P. na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, ficando integrados na Unidade Operacional de Normalização de Instalações e Equipamentos.
Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, encontrando-se temporariamente
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à ECCRC, prevista no
n.º 1 do artigo 41.º e seguintes da referida portaria.
1 — O presente procedimento concursal foi autorizado pelos despachos n.os 651/2010/SEAP, de 23 de Julho de 2010, e 324/10/MEF,
de 29 de Julho de 2010, respectivamente, do Secretário de Estado da
Administração Pública e do Ministro de Estado e das Finanças.
2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à
presente publicação, na página electrónica da ACSS, I. P. (www.acss.
min-saude.pt) e por extracto, no prazo máximo de três dias úteis contado
da mesma data, num jornal de expansão nacional.
3 — Caracterização dos postos de trabalho e perfis de competências:
Ref. 2010/C5) — 1 posto de trabalho da carreira e categoria de técnico
superior para a área de Engenharia Mecânica.
Actividades: Elaboração de documentos técnicos nas diferentes áreas da
engenharia mecânica; Apreciação e elaboração de pareceres sobre projectos
de instalações, equipamentos e sistemas mecânicos, sistemas de produção
e gestão de energia e sistemas de gestão técnica centralizada e gestão dos
respectivos projectos; Elaboração de documentos técnicos, na área da engenharia mecânica, para processos de contratação pública de empreitadas e
de serviços associados a empreitadas, apreciação e elaboração de pareceres
sobre as correspondentes propostas e gestão dos respectivos processos.
Perfil de competências: Conhecimentos em projecto, ou em gestão
de projecto, ou em fiscalização, ou em obra de edifícios hospitalares,
privilegiando-se conhecimentos nas áreas das energias renováveis e da
conservação e gestão de energia na óptica da eficiência energética.
4 — Âmbito do recrutamento: o presente recrutamento foi precedido
de parecer prévio favorável dos membros do Governo responsáveis
pelas Finanças e pela Administração Pública, de modo a possibilitar
o recrutamento, não apenas de trabalhadores com relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida,
mas também de trabalhadores com relação jurídica de emprego público
por tempo determinado ou determinável e os trabalhadores sem relação
jurídica de emprego público previamente estabelecida.
5 — Requisitos de admissão: Poderão candidatar-se ao presente procedimento concursal os candidatos que reúnam, até à data de abertura
deste procedimento, cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções a que se candidata;
e) Possuir plano de vacinação obrigatório válido;
5.1 — Ser titular do seguinte nível habilitacional, área de formação
académica de acordo com a referência a seguir indicada, sendo que
inexiste a possibilidade de substituição do nível habilitacional exigido
por formação ou experiência profissional:
Licenciatura em Engenharia Mecânica.
5.2 — Constituem factores preferenciais:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Membro efectivo da Ordem dos Engenheiros ou Licenciatura ou
Mestrado reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros.

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

5.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das categorias em
referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho no mapa de pessoal da ACSS, I.P idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita os referidos procedimentos.

Aviso n.º 22910/2010
Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho para a carreira de técnico superior
Em conformidade com o n.º 3 do artigo 6.º e com o artigo 50.º, ambos
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), torna-se público que,

6 — Prazo de validade:
O procedimento concursal é válido para o preenchimento do posto
de trabalho a ocupar.

