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1.º Vogal Suplente: Pedro Alexandre Campos Pereira Dionísio, As-
sistente de Cardiologia, do HESE;

2.º Vogal Suplente: Pedro Miguel Loureiro Santarém Semedo, Assis-
tente de Cardiologia, do HESE.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 

da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., sitas no Largo 
do Paraíso, n.º 1, Apartado 2027, 7000 -505 Évora e no seu portal da 
internet, www.arsalentejo.min -saude.pt.

22 de agosto de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

207208339 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso n.º 10975/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto pelo Aviso 13368/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 9 de outubro de 2012, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 1 de julho de 2013, com os trabalhadores 
Carlos António Marques Pereira, Cátia Joana de Almeida Mota Mendes 
Serra e Silvia Isabel Pires Campino, para preenchimento de três postos 
de trabalho na carreira de Técnico Superior, para a área de apoio psico-
lógico e intervenção em crise, do mapa de pessoal do INEM, I. P., com 
remuneração definida pela 2.ª posição remuneratória, da carreira de 
Técnico Superior, correspondente ao 15 nível remuneratório da tabela 
única 1201,48€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Dr. Márcio Roberto Simão Pereira, técnico superior do 
Departamento de Emergência Médica;

1.º vogal efetivo: Dra. Verónica Patrícia Conduto de Oliveira Guer-
reiro, técnica superior da Delegação Regional do Sul, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.º vogal efetivo: Dra. Jacinta Tânia Teixeira Gonçalves, técnica 
superior da Delegação Regional do Sul;

1.º vogal suplente: Dr. Pedro Alexandre Tomás Luiz, Coordenador do 
Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos;

2.º vogal suplente: Dr. Raul Simões da Costa, Técnico Superior do 
Departamento de Formação em Emergência Médica.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
a duração de 180 dias.

6 de agosto de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
207210939 

 Aviso n.º 10976/2013

Recrutamento de trabalhadores (m/f), para o exercício de funções 
em regime de mobilidade interna no Instituto Nacional 
de Emergência Médica, I. P. (Refª AT -GLO -MI 03/2013)

Torna -se público que por deliberação de 25 de julho de 2013 do 
Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., 
se pretende preencher 2 (dois) postos de trabalho na categoria de assis-
tente técnico, pertencente à carreira geral com a mesma designação, na 
área administrativa, previstos no seu mapa de pessoal, para o exercício 
de funções em regime de mobilidade interna, nos termos do disposto 
no artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro de 
acordo com os requisitos a seguir discriminados.

1 — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado previamente estabelecida;
b) Ser detentor/a da carreira/categoria de Assistente Técnico;

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
a) Caracterização Geral dos Postos de Trabalho: Funções de grau 

de complexidade funcional 2, de natureza executiva, de aplicação de 
métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções 
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

b) Caracterização Específica dos Postos de Trabalho: Executar, entre 
outras, funções no âmbito da gestão administrativa de registo e cadas-
tros de viaturas; organização e manipulação de informação referente 
a manutenção de veículos; funções no âmbito de tratamento de base 
de dados;

c) Perfil de Competências: Os candidatos deverão ser detentores do 
12.º ano de escolaridade ou equivalente, sendo valorizada experiência 
da área de logística (não obrigatório). Os candidatos deverão ainda 
possuir uma forte orientação para resultados, responsabilidade e com-
promisso com o serviço, capacidade de trabalho em equipa e cooperação, 
bem como uma forte capacidade de organização e método de trabalho.

3 — Local de trabalho: Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., 
Gabinete de Logística e Operações, sita Rua Infante Dom Pedro, n.º 8, 
1749 -075 Lisboa.

4 — Prazo e forma de apresentação de candidaturas: As candidaturas 
deverão ser formalizadas, num prazo de 10 dias a contar da publicação 
do presente Aviso, através de uma das seguintes formas:

a) Mediante requerimento com a menção expressa da modalidade de 
relação jurídica que detém, da categoria, da posição e nível remunerató-
rios, e o respetivo montante remuneratório, acompanhado de curriculum 
vitae atualizado, datado e assinado, a entregar pessoalmente, em envelope 
fechado com a Refª AT -GLO -MI 03/2013, na sede do INEM, I. P., sita 
na Rua. Almirante Barroso 2.º Andar 1000 -013 Lisboa, ou remetida 
por correio registado, com aviso de receção, expedido até ao último dia 
do prazo fixado em envelope fechado, para a mesma morada e com a 
mesma indicação no envelope;

b) Mediante o preenchimento eletrónico do formulário que se encontra 
disponível na página eletrónica do INEM, I. P. (www.inem.pt) e respetiva 
submissão com sucesso até às 24h00 m do último dia do prazo fixado.

5 — A seleção dos candidatos/as será efetuada com base na aná-
lise curricular, sendo complementada com entrevista profissional de 
seleção.

6 — A referida análise curricular tem caráter eliminatório, pelo que 
apenas os candidatos pré -selecionados serão contactados para a reali-
zação da entrevista profissional de seleção.

7 — Mais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 
213508100 ou inem@inem.pt.

7 de agosto de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
207210963 

 Aviso n.º 10977/2013

Recrutamento de trabalhadores (m/f), para o exercício de funções 
em regime de mobilidade interna no Instituto Nacional 

de Emergência Médica, I. P. (Refª AT -GSTI -MI 06/2013)
Torna -se público que por deliberação de 25 de julho de 2013 do 

Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., se 
pretende preencher 1 (um) posto de trabalho na categoria de assistente 
técnico, pertencente à carreira geral com a mesma designação, na área 
telecomunicações, previstos no seu mapa de pessoal, para o exercício 
de funções em regime de mobilidade interna, nos termos do disposto 
no artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro de 
acordo com os requisitos a seguir discriminados.

1 — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado previamente estabelecida;
b) Ser detentor/a da carreira/categoria de Assistente Técnico;

2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
a) Caracterização Geral dos Postos de Trabalho: Funções de grau 

de complexidade funcional 2, de natureza executiva, de aplicação de 
métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções 
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e 
instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

b) Caracterização Específica dos Postos de Trabalho: Para exercer 
funções de natureza técnica na área das telecomunicações, nomeada-
mente na programação de Centrais telefónicas VOIP, instalação de 
terminais telefónicos, programação de equipamentos de comunicações 
rádio do SIRESP, passagem de cabos para rede estruturada e instalação 
de equipamentos de comunicações nas viaturas de emergência.

c) Perfil de Competências: Os candidatos deverão ser detentores do 
12.º ano de escolaridade ou equivalente. É dada preferência a experiencia 
comprovada de trabalho na área em concurso, preferencialmente na 
utilização de software das centrais telefónicas e de comunicações rádio 
SIRESP. Os candidatos deverão ainda possuir uma forte orientação para 
resultados, responsabilidade e compromisso com o serviço, capacidade 




