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

Aviso (extrato) n.º 4416/2022

Sumário: Procedimento concursal para recrutamento de um técnico superior para o exercício de 
funções na área de apoio à investigação.

Procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho com vínculo jurídico de 
emprego público, por tempo indeterminado, na categoria de técnico superior para o exercício 
de funções na área de apoio à investigação, no 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), de 2 de fevereiro de 2022, no âmbito das suas competências, 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 preenchimento 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.
2 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: as funções a desempenhar enquadram-

-se no âmbito das competências inerentes à área de apoio à investigação da Direção de Gestão 
de Recursos Financeiros, conforme previsto no artigo 44.º do Regulamento n.º 329/2013, de 28 de 
agosto, nomeadamente:

Gestão financeira de projetos nacionais e europeus, incluindo as atividades de validação da 
elegibilidade e registo de despesa, elaboração de relatórios financeiros, assegurando a prestação 
de contas perante as entidades financiadoras;

Apoio à elaboração e submissão de candidaturas, essencialmente na componente mais 
financeira e administrativa.

Apoio na elaboração de informações solicitadas pelo Conselho Diretivo e preparação de 
orçamento.

3 — A publicitação integral do presente procedimento concursal encontra -se disponí-
vel na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt e na página eletrónica do INSA, I. P. em 
www.insa.minsaude.pt, na funcionalidade “Institucional — Instrumentos de Gestão — Recrutamen-
to — Procedimentos Concursais — Avisos de Abertura —, no prazo máximo de dois dias úteis a 
contar da data da publicação do presente Aviso.

18 de fevereiro de 2022. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da 
Luz.
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