
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201912/0706

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Saúde

Orgão / Serviço: Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: 1201,48

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

Possuir experiência na área superior a 3 anos, concretamente, experiência em 
elaboração de projectos de instalações eléctricas e ITED, segurança contra 
incêndios em edifícios, acompanhamento de obra, análise de projecto, com 
conhecimento e utilização de desenho assistido designado por autocad

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: Engenharia Electrotécnica

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Tecnologias Electrotecnia / Energia / Sistemas de 
Potência

Engenharia Electrotécnica

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Administração 
Regional de Saúde 
do Centro, I.P.

1 Alameda Júlio 
Henriques, s/n.º - 
Apartado 1087

3000457 
COIMBRA

Coimbra                
                

Coimbra                
                

Total Postos de Trabalho: 1

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações

1



Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Alameda Júlio Henriques s/n, 3000-457 Coimbra

Contacto: 239796800

Data Publicitação: 2019-12-26

Data Limite: 2020-01-13

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Diário da República

Texto Publicado em Jornal Oficial: A Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. (ARSC, I. P.), conforme 
deliberação do Conselho Diretivo de 14 de Novembro de 2019, pretende 
proceder ao preenchimento de um (1) posto de trabalho da carreira de técnico 
superior, em regime de mobilidade, para exercício de funções no Departamento 
de Instalações e Equipamentos, nos termos do disposto nos arti-gos 92.º e 
seguintes, e 241.º e seguintes, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 1 — Caracterização da Oferta: 
Tipo de oferta: Mobilidade na categoria/ cedência de interesse público. Carreira e 
Categoria: Técnico Superior. Número de postos de trabalho: Um (1). 
Remuneração: igual à que o trabalhador aufere na categoria de origem, nos 
termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, prorrogado pelo n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro. 2 — Caracterização do posto de trabalho: A enquadrável no conteúdo 
funcional correspondente à carreira/categoria de técnico superior, tal como se 
encontra definido no mapa anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 3 — Perfil 
de competências: (Engenharia Eletrotécnica): Elaboração de projetos de 
instalações elétricas e ITED, segurança contra incêndios em edifí-cios, 
acompanhamento de obra, análise de projeto, com conhecimento e utilização de 
desenho assistido (Autocad). 4 — Requisitos de admissão: constituem requisitos 
cumulativos de admissão os seguintes: Ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente consti-tuída. Estar 
integrado na carreira e categoria de Técnico Superior. Ser detentor de 
licenciatura em Engenharia Eletrotécnica. Estar inscrito na Ordem dos 
Engenheiros. Possuir experiência na área superior a 3 anos, concretamente, 
experiência em elaboração de projectos de instalações electricas e ITED, 
segurança contra incêndios em edifícios, acompa-nhamento de obra, análise de 
projecto, com conhecimento e utilização de desenho assistido designado por 
autocad. 5 — Local de trabalho: Administração Regional de Saúde do Centro, I. 
P., Alameda Júlio Henriques, Apartado 1087, 3001-553 Coimbra. 6 — Prazo de 
apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar do dia seguinte à 
publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP). 7 — 
Formalização da candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas através 
de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., com 
a menção expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e 
nível remuneratório e a correspondente remuneração mensal, con-tacto 
telefónico e e -mail. Deve ser acompanhada de curriculum vitae detalhado e 
atualizado, e de fotocópia dos docu-mentos comprovativos das habilitações 
literárias, bem como da inscrição na Ordem dos En-genheiros. 8 — Apresentação 
da candidatura: A candidatura deve ser obrigatoriamente apresentada em 
formato de papel e deve conter a menção de “Recrutamento por Mobilidade”, 
com indicação expressa do n.º do aviso publicado em Diário da República ou na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), e deverá ser enviada por cor-reio postal para o 
endereço preferido no n.º 5 do presente aviso. 9 — Seleção dos candidatos: A 
seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do currículo 
profissional, com-plementada por entrevista profissional. 10 — Júri: Presidente: 
Luís Miguel da Silva Bernardo, diretor do Departamento de Instalações e Equipa-
mentos da ARSC,IP Vogais efetivos: Filipe José Santos Gonçalves Rodrigues, 
técnico superior, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; 
Vitor Manuel Lourenço Henriques, técnico superior. Vogais suplentes: António 
Victor Monteiro Ferreira, técnico superior, e; Jorge Manuel Ferreira Lopes Ruas, 
técnico superior. 11 — A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até 
ao 2.º dia útil seguinte à pre-sente publicação e estará disponível na página 
eletrónica da ARSC, I. P. 

2



Observações
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