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

Aviso (extrato) n.º 21240/2022

Sumário: Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho na categoria 
de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica — área de análises clínicas 
e de saúde pública.

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, por tempo indeter-
minado, para ocupação de dois postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal 
do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., na categoria de técnico superior das 
áreas de diagnóstico e terapêutica — área de análises clínicas e de saúde pública.

Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 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 19 de outubro de 2022, no âmbito das suas 
competências, se encontra aberto pelo período de 15 dias úteis, a contar da data de publicação do 
presente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para preenchimento de dois 
postos de trabalho na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica — área 
de análises clínicas e de saúde pública, do mapa de pessoal do INSA na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. 

1 — Nível habilitacional: licenciatura em análises clínicas e saúde pública ou ciências biomé-
dicas laboratoriais. 

2 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: as funções a desempenhar enquadram-
-se no âmbito das competências inerentes ao Setor de Gestão e Apoio Laboratorial da Direção de 
Gestão de Recursos Financeiros, nomeadamente:

Colheita de produtos biológicos nomeadamente sangue periférico e/ou microbiológicos;
Assegurar, quando necessário, a ligação com os serviços hospitalares/clínicos;
Validação de parâmetros analíticos em sistema informático;
Desenvolvimento de atividades ao nível da patologia clínica, imunologia, hematologia clínica, 

genética e saúde pública, através do estudo, aplicação e avaliação das técnicas e métodos analí-
ticos próprios, com fins de diagnóstico e de rastreio;

Participar na manutenção da garantia da Qualidade dos procedimentos do serviço;
Assegurar o aprovisionamento e manutenção dos materiais e equipamentos do serviço, par-

ticipando no planeamento das necessidades e integrando as respetivas comissões de análise e 
escolha;

Integrar júris de concursos, dentro da sua área de atividade.

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, IP, 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. 

31 de outubro de 2022. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
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