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l) Efetuar o transporte de cadáveres;
m) Proceder à limpeza das macas nos respetivos locais de trabalho;
n) Assegurar a manutenção das condições de higiene nos respetivos 

locais de trabalho.

III — Local de trabalho:
Centro de Apoio Social do Porto — Rua 9 de Abril, 

n.º 912 — Porto.
IV — Tipo de Oferta: Mobilidade Interna
Remuneração: A mesma da categoria de origem, nos termos da alí-

nea d) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
(OE 2013).

V — Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis, a contar 

da publicitação do presente aviso, em requerimento dirigido ao Gabinete 
de Recursos Humanos do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, 
Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069-023 Lisboa, com a menção expressa da 
modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da 
posição e nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal
e do contacto telefónico e ou e -mail, acompanhado do curriculum vitae 
atualizado, do certificado de habilitações literárias e formação profis-
sional.

A presente oferta de emprego estará disponível na página eletrónica 
do IASFA, I. P. http://www.iasfa.pt pelo prazo de 10 dias úteis, e será 
igualmente publicitada em www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicitação.

4 de novembro de 2013. — O Chefe do Gabinete de Recursos Hu-
manos, Fernando Caetano.

207374705 

 Aviso (extrato) n.º 13915/2013
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), 

pretende proceder à mobilidade interna de quatro trabalhadores, nos 
termos do disposto nos artigos 59.º a 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, de acordo com os requisitos a seguir discri-
minados:

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

terminado previamente estabelecida;
b) Licenciatura em Enfermagem, correspondente aos requisitos pres-

critos para a atribuição, pela Ordem dos Enfermeiros, de título definitivo 
de enfermeiro.

II — Caracterização do posto de trabalho/Perfil pretendido:
Caracterização do posto de trabalho:
a) Identificar, planear e avaliar os cuidados de enfermagem e efetuar os 

respetivos registos, bem como participar nas atividades de planeamento 
e programação do trabalho de equipa a executar na respetiva organi-
zação interna;

b) Prestar cuidados de enfermagem aos doentes e utentes sob a sua 
responsabilidade;

c) Desenvolver métodos de trabalho com vista à melhor utilização dos 
meios, promovendo a circulação de informação, bem como a qualidade 
e a eficiência;

d) Recolher, registar e efetuar tratamento e análise de informação 
relativa ao exercício das suas funções;

e) Colaborar no processo de desenvolvimento de competências de 
estudantes de enfermagem, bem como de enfermeiros em contexto 
académico ou profissional;

f) Planear, coordenar e desenvolver intervenções no seu domínio de 
especialização;

g) Identificar necessidades logísticas e promover a melhor uti-
lização dos recursos, adequando -os aos cuidados de enfermagem 
a prestar;

h) Desenvolver e colaborar na formação realizada na respetiva or-
ganização interna;

III — Local de trabalho:
Centro de Apoio Social do Porto, Rua 9 de Abril, n.º 912, Porto.
IV — Tipo de Oferta: Mobilidade Interna
Remuneração: A mesma da categoria de origem, nos termos da alí-

nea d) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
(OE 2013).

V — Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis, a 

contar da publicitação do presente aviso, em requerimento dirigido 
ao Gabinete de Recursos Humanos do Instituto de Ação Social 
das Forças Armadas, Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069 -023 Lisboa, 
com a menção expressa da modalidade de relação jurídica que 

detém, da carreira/categoria, da posição e nível remuneratório e 
a correspondente remuneração mensal e do contacto telefónico e 
ou e -mail, acompanhado do curriculum vitae atualizado, cópia da 
Cédula Profissional, certificado de habilitações literárias e formação 
profissional.

A presente oferta de emprego estará disponível na página eletrónica 
do IASFA, I. P. http://www.iasfa.pt pelo prazo de 10 dias úteis, e será 
igualmente publicitada em www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicitação.

5 de novembro de 2013. — O Chefe do Gabinete de Recursos Hu-
manos, Fernando Caetano.

207377557 

 Aviso (extrato) n.º 13916/2013
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), 

pretende proceder à mobilidade interna de quatro trabalhadores, nos 
termos do disposto nos artigos 59.º a 63.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, de acordo com os requisitos a seguir discri-
minados:

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

terminado previamente estabelecida;
b) Licenciatura em Enfermagem, correspondente aos requisitos pres-

critos para a atribuição, pela Ordem dos Enfermeiros, de título definitivo 
de enfermeiro.

II — Caracterização do posto de trabalho/Perfil pretendido:
Caracterização do posto de trabalho:
a) Identificar, planear e avaliar os cuidados de enfermagem e efetuar 

os respetivos registos, bem como participar nas atividades de planea-
mento e programação do trabalho de equipa a executar na respetiva 
organização interna;

b) Prestar cuidados de enfermagem aos doentes e utentes sob a sua 
responsabilidade;

c) Desenvolver métodos de trabalho com vista à melhor utilização dos 
meios, promovendo a circulação de informação, bem como a qualidade 
e a eficiência;

d) Recolher, registar e efetuar tratamento e análise de informação 
relativa ao exercício das suas funções;

e) Colaborar no processo de desenvolvimento de competências de 
estudantes de enfermagem, bem como de enfermeiros em contexto 
académico ou profissional;

f) Planear, coordenar e desenvolver intervenções no seu domínio de 
especialização;

g) Identificar necessidades logísticas e promover a melhor uti-
lização dos recursos, adequando-os aos cuidados de enfermagem 
a prestar;

h) Desenvolver e colaborar na formação realizada na respetiva or-
ganização interna;

III — Local de trabalho:
Centro de Apoio Social de Oeiras — Rua D. Duarte, N.º 2 — Oeiras.

IV — Tipo de Oferta: Mobilidade Interna
Remuneração: A mesma da categoria de origem, nos termos da alí-

nea d) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(OE 2013).

V — Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis, a contar 

da publicitação do presente aviso, em requerimento dirigido ao Gabinete 
de Recursos Humanos do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, 
Rua Pedro Nunes, n.º 8, 1069 — 023 Lisboa, com a menção expressa 
da modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da 
posição e nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal 
e do contacto telefónico e ou e-mail, acompanhado do curriculum vitae 
atualizado, cópia da Cédula Profissional, certificado de habilitações 
literárias e formação profissional.

A presente oferta de emprego estará disponível na página eletrónica 
do IASFA, I. P. http://www.iasfa.pt pelo prazo de 10 dias úteis, e será 
igualmente publicitada em www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicitação.

6 de novembro de 2013. — O Chefe do Gabinete de Recursos Hu-
manos, Fernando Caetano.

207381006 




