4305

Diário da República, 2.ª série — N.º 30 — 12 de fevereiro de 2014

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 2149/2014
A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), pretende proceder ao preenchimento de cinco postos de trabalho na carreira
de técnico superior, conforme despacho do Conselho Diretivo de 3 de
janeiro de 2014, por recurso à mobilidade geral, nos termos do disposto
nos artigos 59.º a 63.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua
atual redação, para o exercício de funções na Unidade de Orçamento e
Controlo da ACSS, I. P.
a) Caracterização da Oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade Interna
Carreira e Categoria: Técnico Superior
Número de postos de trabalho: cinco (5)
Remuneração: igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem,
nos termos do artigo 42.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro
(LOE/2014).
b) Caracterização do posto de trabalho:
Assegurar a elaboração e o controlo do orçamento do Ministério da
Saúde, abreviadamente designado por MS, e do Serviço Nacional de
Saúde, abreviadamente designado por SNS;
Realizar o controlo orçamental dos programas específicos do SNS;
Preparar informação financeira consolidada;
Prestar informação à autoridade estatística no âmbito das contas
nacionais;
Proceder à regulação e controlo contabilístico de divulgação de informação contabilística, no âmbito das atribuições legais da ACSS, I. P.,
como entidade consolidante;
Proceder à normalização da contabilidade de gestão para as instituições do SNS, assegurando a fiabilidade, tempestividade e a comparabilidade da informação de custeio;
Preparar informação para efeitos de controlo de gestão, identificando
e promovendo as melhores práticas nacionais e internacionais;
Validar e controlar a faturação da atividade contratada com as instituições e serviços do SNS;
Desenvolver as competências da entidade coordenadora orçamental;
Realizar o planeamento de recursos a nível nacional com projeções
económico-financeiras plurianuais, em coerência com a revisão e aprovação
de planos estratégicos a nível nacional, regional e das unidades de saúde.
c) Requisitos de admissão:
Relação jurídica de emprego: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Carreira e categoria: Técnico superior
Nível habilitacional: Licenciatura em Gestão de Empresas; ou Contabilidade/Auditoria ou Administração Pública e ou Economia.
d) Perfil de competências pretendido:
Experiência na área de atuação e caracterização do posto de trabalho;
Capacidade de comunicação e facilidade de relacionamento interpessoal;
Grande capacidade de trabalho, organização e planeamento;
Personalidade proactiva, espírito de iniciativa e de equipa;
Bons conhecimentos de inglês oral e escrito;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador
e) Local de trabalho: Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
Av. João Crisóstomo n.º 11, 1000-177 Lisboa.
f) Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis contados a
partir da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público
(BEP).
g) Formalização das candidaturas:
As candidaturas devem ser formalizadas, 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, acompanhado de curriculum vitae detalhado, atualizado e de
fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias.
h) Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser identificada com a menção “Recrutamento
por Mobilidade Interna” e enviada por correio para o endereço postal
referido em e).

i) Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do currículo profissional, complementada por entrevista profissional.
A presente oferta de emprego será publicada na BEP, no 2.º dia
útil a presente publicação, e estará disponível na página eletrónica da
ACSS, I. P.
20 de janeiro 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Carvalho das Neves.
207586391

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2150/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Maria Gertrudes
Ganito Vermelho, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Sintra,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
6 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207586553
Aviso (extrato) n.º 2151/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/11/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Ilda Maria Conceição Cordeiro Atenor concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para o preenchimento de posto de trabalho no
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., ACES Lezíria, para o desempenho de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
9 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207594401
Aviso (extrato) n.º 2152/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/11/2013 e nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Isabel de Jesus
Tomé Soares, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na carreira/categoria
de técnico superior, área de serviço social, no ACES Lisboa Ocidental
e Oeiras, sendo que o tempo de duração do período experimental é
contado para efeitos da atual carreira e categoria.
29 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207592571
Aviso (extrato) n.º 2153/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 25/11/2013, nos
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Rita d’Aboim Inglez
Caldas Pires Iglésias, concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na carreira/categoria

