
 

 

AVISO 

Técnico Superior (m/f) – Auditoria Interna 

em regime de Cedência  

 

 

Referência TS.SAI.22 

 Tipo de Contrato Cedência de Interesse Público 

 

Data de Publicação 19/10/2022 

 Data Limite para Candidatura 16/11/2022 

 
As candidaturas deverão ser remetidas via e-mail para rhrecrutamento@hgo.min-saude.pt 

 

Torna-se público que o Hospital Garcia de Orta, E.P.E. pretende recrutar um técnico 

superior, por recurso ao regime de cedência, nos termos do disposto nos termos do 

disposto no artigo 241.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; acordo de cedência ocasional nos termos 

do disposto no artigo 288.º e seguintes do Código do Trabalho; ou mobilidade nos 

termos do disposto no artigo 22.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, para desempenhar funções no Serviço de 

Auditoria Interna.  

1 – Perfil pretendido: 

 Licenciatura em Gestão, Economia, Contabilidade, Direito ou similar; 

 Preferencialmente com pós-graduação/mestrado em Auditoria, ou Gestão, 

Economia, Contabilidade, Direito, ou áreas similares; 

 Experiência preferencial em Auditoria e / ou Auditoria Interna, visando os 

domínios contabilístico, financeiro, operacional e de recursos humanos; 

 Bons conhecimentos de informática enquanto utilizador nas ferramentas do 

Microsoft Office; 

 Sentido de responsabilidade, iniciativa e autonomia; 

 Capacidade de trabalho, flexibilidade e orientação para a solução e resultados; 

 Rigor, organização e dinamismo; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal; 

 Capacidade de adaptação e melhoria contínua. 

2 – Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho a ocupar corresponde 

às funções análogas às previstas para o conteúdo funcional da carreira de técnico 

superior, competindo-lhe, entre outras, a prestação de suporte técnico, nomeadamente 

em: planear e realizar ações de auditoria interna e de consultoria, acompanhar o 
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planeamento de trabalhos dos auditores externos de todas as entidades com 

competência de fiscalização e avaliação no âmbito do controlo interno e da auditoria 

financeira, avaliar a eficácia do sistema de controlo interno e propor recomendações, 

contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo, avaliar a gestão de risco e propor 

melhorias no âmbito da prevenção e mitigação de riscos nos domínios contabilístico, 

financeiro, operacional e de recursos humanos, contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento contínuo e outros trabalhos inseridos no âmbito das atribuições do SAI; 

3 – Local de trabalho: Hospital Garcia de Orta, E.P.E., com sede na Av. Torrado da 

Silva, Pragal, 2805-267 Almada. 

4 – Requisitos de admissão: trabalhadores detentores de vínculo de emprego público 

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas ou de contrato de trabalho 

de direito privado. Não pode ser recrutado como técnico do serviço de auditoria interna 

quem tenha exercido funções de administração no próprio estabelecimento de saúde, 

nos últimos três anos, ou em relação ao qual se verifiquem outras incompatibilidades e 

impedimentos previstos na lei, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto no artigo 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais. 

5 – Remuneração: A remuneração será a que decorre do regime de 

cedência/mobilidade.  

6 – Avaliação e seleção: As candidaturas serão objeto de análise curricular, 

complementada por entrevista profissional de seleção. Apenas os candidatos pré-

selecionados na análise curricular serão contactados para a realização da entrevista 

profissional.  

7 – Formalização das candidaturas: Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho 

de Administração do HGO, E.P.E., exclusivamente em formato digital, para o endereço 

eletrónico rhrecrutamento@hgo.min-saude.pt no prazo de 20 dias úteis contados a 

partir do dia seguinte ao da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público com 

indicação de “TS.SAI.22”, menção expressa do vínculo, da carreira/categoria que 

detém, da posição e nível remuneratórios e correspondente remuneração mensal, 

serviço ou organismo a que pertence, acompanhado do curriculum vitae, detalhado e 

atualizado, bem como cópia do certificado de habilitações literárias.  

 

Almada, 19 de outubro de 2022. – A Presidente do Conselho de Administração, Teresa 

Luciano Machado. 

 

 

Divulgado em 19/10/2022 
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