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Atividades:
Elaboração de documentos técnicos nas diferentes áreas da engenharia civil;
Apreciação e elaboração de pareceres sobre projetos de fundações e
estruturas e de construção civil e gestão dos respetivos projetos;
Acompanhamento dos processos de parcerias público-privadas, na
área da engenharia civil;
Elaboração de documentos técnicos, nos domínios da engenharia
civil, 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 respetivos processos;
Elaboração de pareceres técnicos sobre investimentos no âmbito do
Despacho 10220/2014 de 8 de agosto;
Desenvolvimento de metodologias de avaliação de instalações de
saúde na área da engenharia civil.

8 — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção
“Recrutamento por Mobilidade” com indicação expressa do n.º do aviso
do Diário da República e referência pretendida ou código da oferta da
Bolsa de Emprego Público. A candidatura deverá ser apresentada até
ao termo do prazo referido no ponto 5 do presente aviso, pessoalmente
no Parque da Saúde de Lisboa — Edifício n.º 16, Avenida do Brasil
n.º 53 — 1700-063 Lisboa ou através de correio registado com aviso
de receção para a mesma morada ou para o e-mail: recrutamentosc@
acss.min-saude.pt.
9 — Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curricular com base na análise do currículo profissional, complementada
por entrevista profissional (apenas serão convocados para a realização
da entrevista, os candidatos selecionados na avaliação curricular e que
preencham os requisitos de admissão).
10 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao
1.º dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página
eletrónica da ACSS, I. P.

Perfil de competências: Conhecimentos na área da construção de
edifícios hospitalares, privilegiando -se conhecimentos nas áreas do
conforto ambiental em edifícios, da qualidade, segurança e ambiente
da construção e das instalações prediais.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia Civil.

31 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Carlos Caiado.
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Referência 2018/M3/UIE: 1 (um) posto de trabalho da carreira de
técnico superior.
Atividades:

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Elaboração de documentos técnicos nas diferentes áreas da engenharia
sanitária e do ambiente;
Apreciação e elaboração de pareceres sobre projetos de instalações,
equipamentos e sistemas de águas e esgotos e estudos de ambiente e
gestão dos respetivos projetos;
Acompanhamento dos processos de parcerias público-privadas, na
área da engenharia sanitária e do ambiente;
Elaboração de documentos técnicos, nos domínios da engenharia
sanitária e do ambiente, 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 respetivos
processos;
Elaboração de pareceres técnicos sobre investimentos no âmbito do
Despacho 10220/2014 de 8 de agosto;
Desenvolvimento de metodologias de avaliação de instalações de
saúde na área da engenharia sanitária;
Gestão de processos relacionados com os programas ECO.AP e PEBC
e outros relativos à área da eficiência hídrica.
Perfil de competências: Conhecimentos e prática nas áreas dos estudos
ambientais, da gestão de projetos de instalações de águas e saneamento
e da gestão de resíduos de edifícios hospitalares.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Engenharia do Ambiente.
3 — Perfil de Competências Comum
Experiência profissional comprovada de, pelo menos, 2 anos no
contexto das respetivas áreas;
Capacidade para dinamizar e integrar equipas de trabalho com vista
ao desenvolvimento de projetos;
Grande capacidade de trabalho, planeamento e organização, personalidade proactiva e espírito de iniciativa;
Boa capacidade de comunicação escrita e oral e facilidade de relacionamento interpessoal;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, designadamente
Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet, MS Project e Microsoft
Outlook;
Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito.
4 — Requisitos gerais de admissão:
Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.
5 — Local de trabalho:
Instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
em Lisboa.
6 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso
no Diário da República.
7 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada, através de requerimento dirigido
ao Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I. P., com a menção
expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e
nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal, contacto
telefónico e e-mail.
Deve ser acompanhada de curriculum vitae detalhado e atualizado e de
fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.

Deliberação n.º 162/2018
O Conselho Diretivo desta Instituição, por deliberação de 16 de
novembro de 2017, decidiu proceder à anulação do concurso interno
geral de ingresso para provimento de 132 postos de trabalho da carreira
especial de enfermagem, categoria de enfermeiro, publicado através
do aviso n.º 18591/2011, inserto no Diário da República, da 2.ª série,
n.º 181, de 20 de setembro de 2011, em função da inexistência de ato
homologatório da lista de ordenação final dos candidatos, acoplada à
revisão da estratégia ponderada para a gestão das necessidades de pessoal
de enfermagem no âmbito da Região Norte.
29/01/2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
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Despacho n.º 1570/2018
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente graduado sénior,
da carreira especial médica de saúde pública
Torna-se público que, por despacho de 28 de novembro de 2017 do
Dr. Pimenta Marinho, Presidente do Conselho Diretivo desta Instituição, foi feito cessar o procedimento concursal comum conducente ao
recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente graduado
sénior, da carreira especial médica de saúde pública, a que se reporta
o Aviso n.º 12763/2017, publicado no D. R., 2.ª série, n.º 206, de 25
de outubro de 2017, por inexistência de candidatos à prossecução do
procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, alterada e republicada pela Portaria
n.º 229-A/2015, de 3 de agosto, com a última redação dada pela Portaria
n.º 190/2017, de 9 de junho.
29/01/2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
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Despacho n.º 1571/2018
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área
hospitalar, da carreira médica de Anestesiologia
Torna-se público que, por despacho de 18 de dezembro de 2017 do
Dr. Pimenta Marinho, Presidente do Conselho Diretivo desta Instituição,
foi feito cessar o procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal médico para ocupação de sete postos de trabalho na
categoria de Assistente, da área hospitalar de Anestesiologia, da carreira
Médica, a que se reporta o aviso n.º 1535/2015 — Referência B, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro, por
inexistência de candidatos à prossecução do procedimento, nos termos
do n.º 1, alínea a) da cláusula 28.º do Boletim do Trabalho e Emprego
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.
29/01/2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
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