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Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso (extrato) n.º 22530/2021

Sumário: Procedimento concursal para recrutamento de um técnico superior para o exercício de 
funções no Departamento de Saúde Ambiental.

Procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho com vínculo jurídico de em-
prego público, por tempo indeterminado, na categoria de técnico superior para o exercício de 
funções no Departamento de Saúde Ambiental do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, IP.

Nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna-
-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, IP, (INSA) Dr. Fernando de Almeida, de 25 de outubro de 2021, no âmbito das suas com-
petências, se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à data de 
publicação do presente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para preen-
chimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal 
do INSA, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo  indeterminado.

1 — Nível habilitacional: licenciatura em Biologia, Ciências Biológicas, Ciências do ambiente, 
 Ciências e tecnologias ou áreas afins que incluam disciplinas de microbiologia geral e/ou biologia 
celular.

2 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: as funções a desempenhar enquadram-
-se no âmbito das competências inerentes à Unidade da Água e Solo do Departamento de Saúde 
Ambiental, conforme previsto no artigo 32.º do Regulamento n.º 329/2013, de 28 de agosto, 
 nomeadamente:

Realização de ensaios microbiológicos por método cultural — Pesquisa de microrganismos 
indicadores de contaminação fecal e de microrganismos patogénicos;

Realização de ensaios por métodos de biologia molecular;
Monitorização de fitoplâncton em águas doces superficiais destinadas a consumo humano, 

atividades recreativas e outras;
Realização de análises de identificação, quantificação e determinação do biovolume de espé-

cies fitoplanctónicas, quantificação de cianotoxinas e análise de pigmentos fotossintéticos;
Implementação e validação de novos métodos de análise;
Elaboração e atualização de procedimentos técnicos;
Formação e integração de novos técnicos/estagiários;
Gestão de equipamentos laboratoriais;
Gestão de consumíveis.

3 — A publicitação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponível na Bolsa de 
Emprego Público, em www.bep.gov.pt e na página eletrónica do INSA, I. P. em www.insa.min-saude.pt,
na funcionalidade “Institucional — Instrumentos de Gestão — Recrutamento — Procedimentos 
Concursais — Avisos de Abertura”, no prazo máximo de dois dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente Aviso.

19 de novembro de 2021. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
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