
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202210/0685
Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Ativa
Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Hospital Garcia de Orta, E.P.E.
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A remuneração será a que decorre do regime de cedência
Suplemento Mensal: 0.00 EUR

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 no âmbito da contratação pública, 
nomeadamente no apoio à elaboração das peças do procedimento, garantindo a 
coerência entre as mesmas, apoio na prestação de esclarecimentos aos 
concorrentes, na análise de propostas e na elaboração dos respetivos relatórios. 
Elaboração dos documentos de suporte à tramitação dos procedimentos de 
contratação pública. Acompanhamento na formalização dos procedimentos de 
contratação pública incluindo a tramitação dos mesmos através da plataforma 
eletrónica Vortal. Implementação e promoção de boas práticas na contratação 
pública, tais como os conceitos de sustentabilidade ambiental e social. 
Realização de pareceres sobre a interpretação e aplicação da legislação em 
vigor. Apoio na elaboração dos relatórios de comunicação ao órgão competente, 
realização de relatórios periódicos de indicadores-chave, internos e de mercado. 
Assessoria à Direção do Serviço de Gestão Logística.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Direito, Economia, Gestão ou Administração

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Economia, Gestão, Administração, 
Contabilidade

Economia,  Gestão  Outros

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Hospital Garcia de 
Orta, E.P.E.

1 Avenida Torrado da 
Silva, Pragal

2801951 ALMADA Setúbal                 
               

Almada                 
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Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: ? Licenciatura pré-Bolonha ou licenciatura pós-Bolonha com mestrado, 
preferencialmente em Direito, Economia, Gestão ou Administração;
? Experiência comprovada na área da contratação pública, preferencialmente em 
serviços de saúde;
? Conhecimentos aprofundados, especializados, práticos e teóricos, ao nível de 
um perito, no domínio da contratação pública;
? Apresenta aptidões práticas avançadas necessárias para fazer face a problemas 
e a tarefas complexas e menos frequentes, utilizando abordagens e métodos 
inovadores;
? Assume a responsabilidade e a incumbência de levar a cabo tarefas de 
contratação pública, gerindo os contributos de outros especialistas em 
contratação pública e toma decisões importantes em diferentes fases dos 
processos de contratação pública;
? Bons conhecimentos de informática enquanto utilizador nas ferramentas do 
Microsoft Office;
? Bons conhecimentos na ótica do utilizador de plataformas eletrónicas de 
compras públicas, nomeadamente VORTAL;
? 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. 

Envio de Candidaturas para: rhrecrutamento@hgo.min-saude.pt
Contacto: rhrecrutamento@hgo.min-saude.pt

Data Publicitação: 2022-10-25
Data Limite: 2022-11-23

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:
Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Local de trabalho: Hospital Garcia de Orta, E.P.E., com sede na Av. Torrado da Silva, Pragal, 2805-267 Almada.

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. 

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. 

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 vinte dias úteis 
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público com indicação de “TS.SGL.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.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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