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

Aviso (extrato) n.º 17728/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para recrutamento de dois assistentes operacionais 
para o exercício de funções no Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira.

Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho com vínculo
jurídico de emprego público, por tempo indeterminado, na categoria de assistente

operacional para o exercício de funções no Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira

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 despacho do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, I. P., (INSA, I. P.), Dr. Fernando de Almeida, de 25 de agosto 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 con-
cursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, do mapa de pessoal do INSA, I. P. na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado.

1 — Nível habilitacional/área de formação: ser detentor da escolaridade obrigatória ou encontrar-
-se já provido na carreira de assistente operacional.

2 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: as funções a desempenhar enquadram-
-se nas funções da categoria de Assistente Operacional tal como se encontram genericamente 
descritas no anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), conjugadas com o 
desenvolvimento de atividades no âmbito das competências inerentes ao Centro de Saúde Pública 
Doutor Gonçalves Ferreira, conforme previsto no artigo 52.º do Regulamento n.º 329/2013, de 28 de 
agosto, nomeadamente as relacionadas com atividades de apoio laboratorial, nomeadamente:

Auxiliar nas tarefas de rotina dos laboratórios e setores;
Proceder à recolha diferenciada de resíduos sólidos e líquidos produzidos nos laboratórios e 

setores;
Efetuar o transporte de reagentes, amostras e documentos entre os diferentes laboratórios e 

setores;
Assegurar a limpeza e higienização das salas de trabalho, dos equipamentos, dos locais de 

trabalho e de armazenagem;
Proceder à reposição de material de laboratório e de stocks de reagentes;
Assegurar o serviço relacionado com as batas e outros fardamentos;
Manter atualizados os registos relativos às tarefas a executar, bem como assegurar a sua 

rastreabilidade; 
Colaborar em outras tarefas para as quais possa ser solicitado, em respeito pelo grau de 

complexidade do posto de trabalho.

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 — Recruta-
mento — Procedimentos Concursais — Avisos de Abertura”, no prazo máximo de dois dias úteis a 
contar da data da publicação do presente Aviso.

6 de setembro de 2022. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
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